
  سالمالكتاب وأهل االاألنبياء الكرام بني أهل : من سلسلة 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  
  
 ما لم یعلم والصالة والسالم على خاتم النبیین محمد بن عب د  اإلنسانلحمد هللا الذي علم بالقلم علم       ا

 ُیبعدنا عن اهللا من اهللا إال حثنا علیھ وال شیئًا ما ترك شیئًا یقربنا الذي أوتي جوامع الكلم والذياهللا 
  .إال حذرنا منھ

   .......أما بعد
  

 فنج د  ،السابقة  كالیھودیة والنصرانیة  سالم بأنھ دین تربى على أكتاف الدیانات   دائمًا كان ُیتھم اإل   
نیین أو ن   صارى أو یھ   ود یوجھ   ون خ   تالف م   ذاھبھم س   واء علم   ااالمست   شرقین وغی   رھم عل   ى 

 علیھ وسلم بأنھ ھ و مؤل ف الق رءان وأن ھ ق د اعتم د عل ى         مات الوھمیة للنبي محمد صلى اهللا     تھااال
كت اب   وف ي ھ ذا ال  ، مكتوب ة فنق ل منھ ا أو ب شریة تعل م عل ى ی دیھا       كان ت   س واء    ل ھ    ُأتیح ت مصادر  

 ھ ل  بین لھ ؤالء  لُن لھالكتب السابقةوتحویھا  القرءان ذكرھا اهللا في   قصة من القصص التي      تناولنا
  ومصححًا لما ُأحدث فیھا من أخط اء  من كتب جاء مھیمنًا على ما قبلھ ھعتمد القرءان علیھا أم أن    ا

  .ھذه القصة وكما ھو الحال في غیرھاكما سنبینھ على ضوء 
  

  :الكتاب الجوانب التالیة وقد تناول 
  

 .)1(  المعتبرة الصحیحةاإلسالمیةقصة نوح في المصادر  §
 الغیر  مصادرھمالرجوع لبعضمع  )2(ب المعتبرة لدیھم قصة نوح في مصادر أھل الكتا    §

 .)3(نقاط للتبیین في بعض ال معتبرة 
خرى  المعتبرة الصحیحة والمصادر األاإلسالمیةبین المصادر تفاق في القصة مواطن اال §

 .ألھل الكتاب سواء معتبرة لدیھم أو غیر معتبرة
 .ره من المصادروالتفرد بالتفاصیل بین القرءان وغیختالف مواطن اال §
 ع ن طری ق ال شواھد    خ تالف م صادر األخ رى ف ي ح ال اال    بی ان ص دق الق رءان وك ذب ال     §

 . داخلیة كانت أم خارجیةالمختلفة
  

  .فع بھ المسلمینننسأل اهللا التوفیق والسداد وأن یجعلھ حجة لنا ال علینا وأن ی
  

  
  
  
  
  

 الث اني والع شرین م ن    لمواف ق  ھـ ـ  وا 1430  ل سنة  محرمالخامس والعشرین منیوم التحریرًا في  
 . م2009لسنة ینایر 

  
  

  

 . والسنة النبویة الثابتة الصحیحةمصادر اإلسالم المعصومة والمعتبرة ھي القرءان الكریم )1
 باإلضافة إلى التلمود وھو معتبر عند ،) فاندیك وسمیث(وقد تم االستشھاد بترجمة مصادرھم المعتبرة تتركز في الكتاب المقدس  )2

 . ربانیینالالیھود 
 وقد صنفُت ھذه األسفار ضمن األسفار الغیر معتبرة على الرغم من أنھا تم االستشھاد بسفر طوبیا وھو من األسفار القانونیة الثانیة )3

 . نسخ مختلفة3 وذلك ألنھ یوجد منھ معتبرة لدى النصارى األرثوذكس والكاثولیك دون البروتستنت
ة ألح د قدی سي الن صارى والم سمى     ب وھ ي م ن الرس ائل القدیم ة المن سو     ل كورنث وس رس الة كلمن تس األول ى ألھ        بكما استشھدت   

 ض من   أی ضاً  وق د ص نفُت ھ ذه الرس الة    ،ھم  وھو أول اآلباء الرسولیین للكنیسة المسیحیة األولى حسب اعتقاد    بكلمنتس الروماني 
 وذلك ألنھا لیست ضمن أسفار  لدى النصارىترقى لمستوى األسفار المعتبرة األخرى ھاى الرغم من أنالمصادر الغیر معتبرة عل

 .العھد الجدید
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  الفھرس
  
  
  
  

     3                                                                             صـــــ . وتعریفاتمفاھیم

  
  
  
     4ـــــ ص                               .اإلسالمیة نوح علیھ السالم حسب الروایة :فصل األول ال

  
  
  

  6                    صـــــ .           الم في مصادر أھل الكتابنوح علیھ الس: الفصل الثاني 

  
  
  

  9صـــــ      . والروایة الكتابیةاإلسالمیةالف فیما بین الروایة ختاالتفاق واال: الفصل الثالث 

  
  
  

  13صـــــ                                .        روایة أھل الكتابفي شكاالت اإل: الفصل الرابع 

  
  
  

  15   صـــــ                                                     .الطوفان والسفینة: الفصل الخامس 
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  مفاھیم وتعریفات
  
 
 القرءان الكریم §

ھ وس لم بواس طة أم ین ال وحي      إلى نبیھ محمد صلى اهللا علی   بھ الحرفي الموحى اهللا تعالى   ھو كالم   
  .جبریل علیھ السالم

  
 السنة النبویة الصحیحة  §

 تب  ارك ح  ي اهللاو وھ و  ،ھ و ك  ل فع ل وق  ول وتقری  ر ص ح ن  سبھ إل ى النب  ي ص  لى اهللا علی ھ وس  لم       
وم ا   "5-3ات ق ال تع الى ف ي س ورة ال نجم اآلی       ، ال سالم ال صالة و لنبی ھ علی ھ   وتعالى الغیر حرف ي    

 ". علمھ شدید القوى،ال وحي یوحى  إن ھو إ، ینطق عن الھوى
 

 الكتاب المقدس §
وھم ا العھ د الق دیم    مك ون م ن ج زئین    وال ھو االس م ال ذي اص طلح علی ھ الن صارى لت سمیة كت ابھم             

  .والعھد الجدید
 فھ و مؤل ف م ن األس فار الت ي      ، بالعھ د الق دیم    م ا س ماه الن صارى     ویشترك الیھود مع النصارى فی    

وھ ي كلم ھ   ) تن اخ  (ך''תנ  بالیھ ود  وی سمیھا   س فراً 39ھا ھ و   وع دد أخذھا الن صارى ع ن الیھ ود     
 ح سب   ألس فار الیھ ود المكتوب ة    الرئیسیةقساممختصرة تجمع الحروف العبریة األولى ألسماء األ      

  وق د اس تعملتُ  ، " والكتاب ات ، األنبی اء  ،لتوراة  ا" כתובים ، נביאים ، תורה وھي التقلید الیھودي 
  ".العھد القدیم"اني لھذه األسفار وھو  المسمى النصرفي ھذا الكتاب

  
 األسفار القانونیة الثانیة §

 لكن ھذه ،الذي أخذوه عن الیھود ولعھد القدیم إلى ما سموه با النصارى   أضافھاھي األسفار التي    
 من نصارى كًال مبدأیًا  ویؤمن بھا،األسفار ال یؤمن بھا الیھود وال طائفة البروتستنت النصرانیة   

 وق د اعتبرُتھ ا ھن ا عن د     ، فقد اختلفوا فیما بینھم في قانونیة بعض أس فارھا    األرثوذكسالكاثولیك و 
  .برةاالستشھاد ضمن الكتب الغیر معت

  
 التلمود §

 وأنكرت ھ طائف ة الیھ ود    ،م ا ٌی سمون ب الیھود األرث وذكس      ب انیون أو اھو كتاب یؤمن بھ الیھ ود الر      
" الثانی ة  "  وكلم ة الم شنا تعن ي    ،لمشنا والجم ارا  ئین رئیسیین ھما ا وھو یتألف من جز    ،القرَّائین  

ب انیون ال شریعة ال شفھیة الت ي ت سلمھا موس ى علی ھ ال سالم ش فاھة عل ى جب ل             االر ویعتبرھا الیھود 
"  أم ا الجم ارا فتعن ي    ،  وس لمھا لی شوع ب ن ن ون ولل شیوخ الیھ ود وتناقلتھ ا األجی ال          من اهللا  سیناء

  التلم ود أھمھم ا ھ و    ولدى الیھود تلمودان ، على المشنا امت  ات الحاخ قتعلیوھي بمثابة   " االكمال  
األورش لیمي   التلم ود   و، الرابانی ة البابلی ة   بابلي وھو م ا كان ت جمارت ھ بابلی ة أي تتب ع المدرس ة            ال

  . الرابانیةوھو ما كانت جماراتھ أورشلیمیة أي تتبع مدرسة أورشلیم
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  الفصل األول
  اإلسالمیةایة نوح علیھ السالم حسب الرو

  
  من ھو نوح علیھ السالم ؟ •

وكان بینھ وب ین آدم علیھم ا ال سالم ع شرة ق رون كلھ ا        ،)1(ھو أول رسول بعثھ اهللا ألھل األرض   
الجی ل م ن    أن ھ  وإم ا عن د الن اس    علی ھ  كما ھو متعارٌفمئة سنة  ال والقرن إما أنھ     ،)2(على اإلسالم   

لو ك ان بمعن ى الجی ل    وعام  1000 ي بینھما ھ لزمنیة  فحسب المعنى األول فإن الفترة ا      ،)3( البشر
حی ث أن الب شر ك انوا یعم رون ف وق األل ف       ع ام   لف  األلى  تزید ع س  فإن الفترة الزمنیة   ،البشر من

  .  بینھما ألف سنة أو أكثركان  وبالجمع بین التعریفین فیمكننا القول بأنھ،سنة 
  

  ھي مھمتھ ؟ما  •
 سماھا بعدما أشركوا باهللا وعبدوا أصنامًا )4(عبادة اهللا إلى ا قومھ بعث اهللا نوحًا علیھ السالم لیدعو

 أسماء ألناس صالحین من كانت و)5(" نسر، یعوق ، یغوث ، سواع ،ود "القرءان بأسماءھا وھي 
ذكرھم بھ م ث م تناس ى الن اس     قوم نوح فلما ماتوا أوحي ال شیطان للن اس أن ین صبوا لھ م أن صابًا لُت             

  .)6( عبادتھا لما ُعبدت األصنامالعرب  استحدثوقد  وعبدوھا من دون اهللا
  

 ؟ قومھ من بماذا ُأجیب •
 بعدما لبث فیھم ألف )7( من قومھوالعداء  ستھزاء للسخریة واالھو والمؤمنون علیھ السالم تعرض

م ن   )9( ن وح علی ھ ال سالم إال ع دد قلی ل     ل ول م ی ؤمن   ، ی دعوھم وین صحھم   )8(سنة إال خمسین عامًا   
  .)11(بٌن لھ ا و)10(مرأتھ اض أھلھ فقد كفرت  وبعقومھ

  
 كیف فصل اهللا بین المؤمنین والكافرین ؟ •

 وق د ك ان قوم ھ كلم ا م روا علی ھ س خروا من ھ         ، اهللا نوحًا علیھ السالم أن یبن ي س فینة عمالق ة         أمر
  ثم لما حان الموعد وظھرت اإلشارة ،)12(على الیابسة سفینتھ نھ كان یبني وتضاحكوا علیھ أل

  
  

  

، أنت أول الرسل إلى أھل  نوح یا:  ، فیقولون نوحًا  فیأتون" 3340 رقم ،  رحمھ اهللالبخاريمام اإل صحیح  فيحدیث الشفاعة  )1
  ".األرض

وآدم ع شرة   نوح قال كان بین "7/854 رقم ،  رحمھ اهللاأللبانيلشیخ ا السلسلة الصحیحة ل رضي اهللا عنھما فيروایة بن عباس  )2
 ."ومنذرین عة من الحق فاختلفوا فبعث اهللا النبیین مبشرینقرون كلھم على شری

مكن اھم ف ي األرض م ا ل م نمك ن لك م وأرس لنا         ألم یروا كم أھلكنا من ق بلھم م ن ق رن    "6 اآلیة األنعامسورة أكثر من شاھد منھا       )3
اآلیة  المؤمنون  وسورة،"رنًا آخرینھم وأنشأنا من بعدھم قالسماء علیھم مدرارًا وجعلنا األنھار تجري من تحتھم فأھلكناھم بذنوب

 ."لذین یلونھم ثم الذین یلونھمخیر القرون قرني ثم ا" والحدیث المتواتر ، " آخرینثم أنشأنا من بعدھم قرنًا "31
لھ لقد أرسلنا نوحًا إلى قومھ أن اعبدوا اهللا ما لكم من إ " 59  اآلیةألعرافسورة اورد ذلك في مواضع كثیرة من القرءان منھا      )4

ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومھ فقال یا قوم اعبدوا اهللا ما لك م   "23  اآلیةالمؤمنونوسورة  ،" إني أخاف علیكم عذاب یوم عظیم      غیره
 ."إنا أرسلنا نوحًا إلى قومھ أن أنذر قومك من قبل أن یأتیھم عذاب ألیم " اآلیة األولى نوح وسورة ،"من إلھ غیره أفال تتقون

 ."واعًا وال یغوث ویعوق ونسرًاوقالوا ال تذرن آلھتكم وال تذرن ودًا وال س "23ح اآلیة  وردت في سورة نو  )5
في  نوح صارت األوثان التي كانت في قوم "4920 رقم ،  رحمھ اهللالبخاريمام اإل صحیح في  رضي اهللا عنھماروایة بن عباس  )6

 غطیف بالجوف فكانت لمراد ، ثم لبني: ، وأما یغوث  نت لھذیلكا: كانت لكلب بدومة الجندل ، وأما سواع : العرب بعد ، أما ود 
، فلم ا   ن وح  ص الحین م ن ق وم    فكانت لحمیر ، آلل ذي الكالع ، أسماء رجال : فكانت لھمدان ، وأما نسر: ق عند سبأ ، وأما یعو

أسمائھم ، ففعلوا ، فلم تعبد ، حتى وسموھا ب أن انصبوا إلى مجالسھم التي كانوا یجلسون أنصابا: الشیطان إلى قومھم ھلكوا أوحى
  ".عبدت إذا ھلك أولئك ، وتنسخ العلم

 بم ا تع دنآ إن كن ت م ن     قالوا ی ا ن وح ق د جادلتن ا ف أكثرت ج دالنا فأتن ا        "32  اآلیةھود سورةورد في كثیر من آیات القرءان منھا         )7
كذبت قبلھم قوم  "9  اآلیة القمر وسورة،"ن المرجومینتھ یا نوح لتكونن مقالوا لئن لم تن "116  اآلیة الشعراء وسورة،"الصادقین

 ".كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجرنوح ف
 ".عامًا فأخذھم الطوفان وھم ظالمونولقد أرسلنا نوحًا إلى قومھ فلبث فیھم ألف سنة إال خمسین  "14سورة العنكبوت اآلیة   )8
 وم ن  ثنین وأھلك إال من سبق علیھ الق ول انا احمل فیھا من كٍل زوجین حتى إذا جآء أمرنا وفار التنور قل  "40سورة ھود اآلیة        )9

 ."آمن ومآ آمن معھ إال قلیل
وضرب اهللا مثًال للذین كفروا امرأة نوٍح وامرأة لوٍط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاھما فلم  "10سورة التحریم اآلیة  )10

 ."ع الداخلین وقیل ادخال النار مئًاییغنیا عنھما من اهللا ش
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حینھا جم ع ن وح    ،)13(لنوح علیھ السالم كإنذار لبدء الطوفان وھو أن یفور التنور     التي حددھا اهللا  
م ن  ثن ین ورك ب فیھ ا و   ام ن ك ل ك ائن عل ى األرض زوج ین       علیھ السالم في السفینة بأمر من اهللا 

 الكف ر عل ى اإلیم ان    بنھ ال ذي آث ر  اوإلى آخر لحظة  خاطب نوح علیھ السالم   وقومھ   أھلھآمن من   
 فم ات  ،قال بأن ھ س یلجأ إل ى جب ل ع اٍل یمنع ھ م ن الم اء           ولم یستمع لنصیحتھ حین       دعوتھ فرفض

ف ي  كتمل ت المی اه وغ رق الجمی ع ب دأت المی اة       ا وبع د أن  ،  كل من لم یركب السفینة مثلھ مثل  غرقًا
  .  )14( جبل الجودياألرض وتوقفت السماء عن المطر واستوت السفینة على ابتلعتھا  واالنحسار

  
 فضائل نوح علیھ السالممن مواقف و •
 م ن األذى ف ي   ًا تحم ل كثی ر  ،)15(أن ھ ك ان عب دًا ش كورًا      وباركھ وكان مما وصفھ اهللا ب ھ      اهللامدحھ  

 طلب منھ قومھ أن یطرد المؤمنین ألنھم ،)16(سبیل اهللا وكان یدعوا قومھ لیًال ونھارًا سرًا وجھارًا 
وتم  سك    علی  ھ ال  سالم مطال  ب قوم  ھ    ف  رفض وأدن  اھم مكان  ة بی  نھم   الق  ومم  ن أراذل  رأوا أنھ  م 

رصھ على المؤمنین أنھ أنذرھم المسیح الدجال رغم أنھ لن یظھر فیھم  وكان من ح،)17( المؤمنینب
ن أاهللا ب    وق د كاف أه  )19( بنھ بنصائح لیعمل بھا حتى یسَلم في الدنیا واآلخ رة   ا وقبل موتھ نصح     ،)18(

  .)20(الباقیة وجعل في نسلھ النبوة والكتاب جعل ذریتھ ھي 
  
  
  

  
 

 ق ال ی ا ن وح إن ھ     ،ونادى نوح ربھ فقال رب إن ابني من أھلي وإن عدك الحق وأنت أحكم الح اكمین   "47-45سورة ھود اآلیات    )11
 أع وذ ب ك أن    ق ال رب إن ،لیس من أھلك إنھ عمٌل غیر صالح فال تسألِن ما لیس لك ب ھ عل ٌم إن ي أعظ ك أن تك ون م ن الج اھلین          

 ."فر لي وترحمني أكن من الخاسرینأسألك ما لیس لي بھ علٌم وإال تغ
، "ا منآ فإنا نسخر منكم كما تسخرونویصنع الفلك وكلما مر علیھ مأل من قومھ سخروا منھ قال إن تسخرو "38سورة ھود اآلیة  )12

دوا شیئًا كالسفن من قبل ، فكان أمرًا جدیدًا أن یروا سفینة ولعل سخریتھم لم تكن بأنھا كانت تبنى على الیابسة ، فربما ألنھم لم یعھ
  .تبحر في المیاة

ول حتى إذا جآء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فیھا من كٍل زوجین اثنین وأھلك إال من سبق علیھ الق "40ورد في سورة ھود اآلیة  )13
 إلیھ أن اصنع الفلك بأعیننا ووحین ا ف إذا ج آء أمرن ا وف ار      وحینآفأ "27 اآلیة المؤمنونوسورة  ،" ومن آمن ومآ آمن معھ إال قلیل 

 ."ني في الذین ظلموآ إنھم مغرقونالتنور فاسلك فیھا من كٍل زوجین اثنین وأھلك إال من سبق علیھ القول منھم وال تخاطب
منھ على غیر العادة ھي عالمة  فكان خروج الماء ،وقد ُأختلف في معنى التنور ولكن حسب الظاھر منھا أنھ الفرن الذي ُیخبز فیھ 

  .واج من الكائنات وأھلھ والمؤمنینالطوفان حتى یبدأ نوح علیھ السالم بالتأھب بجمع األز اقتراب موعد
وھي تجري بھم في موٍج كالجبال ونادى نوح ابنھ وكان في معزٍل ی ا بن ي ارك ب معن ا وال تك ن م ع       " 44-42سورة ھود اآلیات     )14

جبٍل یعصمني من الم آء ق ال ال عاص م الی وم م ن أم ر اهللا إال م ن رح م وح ال بینھم ا الم وج فك ان م ن               قال سآوي إلى  ،الكافرین  
لج ودي وقی ل بع دًا للق  وم     وقی ل ی آ أرض ابلع ي م آءك وی ا س مآء أقلع ي وغ یض الم آء وق ضي األم ر واس توت عل ى ا             ، المغ رقین 

 ".الظالمین
ذریة من حملنا مع نوح إن ھ ك ان عب دًا      "3 اآلیة اإلسراءفي سورة ا  القرءان منھفيورد مدحھ علیھ السالم في أكثر من موضع    )15

 وجعلن ا ذریت ھ   ، ونجیناه وأھلھ من الكرب العظیم ،ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون  "82 -75 وسورة الصافات اآلیات  ،" شكورًا
 ." إنھ من عبادنا المؤمنین،سنین زي المح إنا كذلك نج، سالم على نوح في العالمین ، وتركنا علیھ في اآلخرین ،ھم الباقین 

 وإني كلما دعوتھم لتغفر لھم جعلوا ، فلم یزدھم دعآئي إال فرارًا ،قال رب إني دعوت قومي لیًال ونھارًا  "9-5سورة نوح اآلیات  )16
ت لھ م وأس ررت لھ م     أعلن   ث م إن ي  ، ث م إن ي دع وتھم جھ ارًا     ،أصابعھم في آذانھم واستغشوا ثیابھم وأصروا واستكبروا استكبارًا    

 . "إسرارًا
فقال المأل الذین كفروا من قومھ ما نراك إال بشرًا مثلنا وما نراك اتبع ك إال ال ذین ھ م أراذلن ا ب اديَّ       "30-27 سورة ھود اآلیات    )17

یت مِّعنده فُع قال یا قوم أرأیتم إن كنت على بینة من ربي وآتاني رحمًة من ،الرأي وما نرى لكم علینا من فضل بل نظنكم كاذبین 
 ویا قوم آل أسألكم علیھ ماًال إن أجري إال على اهللا ومآ أنا بط ارد ال ذین آمن وا إنھ م مالق وا      ،علیكم أنلزمكموھا وأنتم لھا كارھون  

 ". أفال تذكرون ویا قوم من ینصرني من اهللا إن طردتھم،ربھم ولكني أراكم قومًا تجھلون 
اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  قام رسول "3337 رقم ،مام البخاري رحمھ اهللا اإل صحیح  في رضي اهللا عنھماروایة عبد اهللا بن عمر )18

قومھ ،  نوح إني ألنذركموه ، وما من نبي إال أنذره قومھ ، لقد أنذر: (الدجال فقال  في الناس ، فأثنى على اهللا بما ھو أھلھ ، ثم ذكر
 ".)أنھ أعور ، وأن اهللا لیس بأعورتعلمون : ولكني أقول لكم فیھ قوال لم یقلھ نبي لقومھ 

 ف ي ص حیح األدب    رحمھ اهللا األلباني الشیخ في األدب المفرد وقد صححھا رضي اهللا عنھماروایة عبد اهللا بن عمرو بن العاص     )19
 باثنتین آمرك إني قاص علیك الوصیة ،: صلى اهللا علیھ وسلم لما حضرتھ الوفاة ، قال البنھ  نوحا إن نبي اهللا "426 رقم ،المفرد 

السبع واألرضین السبع ، لو وضعت في كفة ، ووضعت ال إلھ إال اهللا  آمرك بال إلھ إال اهللا ؛ فإن السماوات: ، وأنھاك عن اثنتین 
لق صمتھن ال إل ھ إال اهللا ، وس بحان اهللا     لرجحت بھن ، ولو أن ال سماوات ال سبع ، واألرض ین ال سبع ، ك ن حلق ة مبھم ة        في كفة ،

ع ن عب د اهللا ب ن    " بنی ھ ا" وق د وردت بلف ظ   ،" وأنھاك عن الشرك والكبر. یرزق كل شيء  ا صالة كل شيء ، وبھاوبحمده ؛ فإنھ
 ، وص حح إس ناده ال شیخ العالم ة أحم د ش اكر رحم ھ اهللا        ،  رحم ھ اهللا  ف ي م سند اإلم ام أحم د     رض ي اهللا عنھم ا  عمرو بن العاص 

  . 21/49رقم
ولقد ارسلنا نوحًا وإبراھیم وجعلن ا ف ي ذریتھم ا النب وة      "26وسورة الحدید  ،"  الباقینوجعلنا ذریتھ ھم   "77سورة الصفات اآلیة     )20

  ".اب فمنھم مھتد وكثیر منھم فاسقونوالكت
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  الفصل الثاني
   نوح علیھ السالم في مصادر أھل الكتاب

  
 ضًا  أی  وق د ذكرت ھ   قصة نوح علیھ ال سالم ب  قد تفردوھو سفر التكوینالعھد القدیم  من   السفر األول 

 وف ي ھ ذا الف صل    ،ك ر ف ي ع دة مواض ع ف ي العھ د الجدی د        كم ا ذُ  ، ف ي العھ د الق دیم   عدة مواض ع    
   .لمعتمدة دون الدخول في إشكاالتھانستعرض بعض جوانب القصة في روایة أھل الكتاب ا

  

 من ھو نوح علیھ السالم ؟
أن وش ب ن ش یث ب ن آدم     ھو نوح بن المخ بن متوشالح بن أخنوخ بن یارد بن مھللئیل بن قینان بن  

  م یالده  وب ین ،)1( ھ م س ام وح ام ویاف ث     أبناءوأنجب ثالثة   فھو ترتیبھ العاشر من آدم علیھ السالم      
إال   عن ھ أن ھ رس ول وال نب ي    ح ول م ُی صرَّ  ، س نة  1000م ا یق رب م ن    وبین خلق آدم علی ھ ال سالم     

وتوفى وھو بن تسعمائة  ة سنة بن ستمائعندما كان نوح علیھ السالموقد حدث الطوفان  ،)2( تلمیحًا
  .)3( وخمسین سنة

  
 ما ھي مھمتھ ؟ •

 فأراد الرب اإلنسانعلى خلق  في قلبھ  فتأسف الرب وحزن، قد طغى اإلنسان رأى الرب أن شر 
   لمو ،)4( الذي رآه الرب صالحًا علیھ السالمًا  نوحإالالكائنات كل ھلك الناس ویمحوھم ھم وأن ُی

  
  

 نوح سام ، أخنوخ متوشالح المك ، قینان مھللئیل یارد ،آدم شیث أنوش " 4 -1ول االصحاح األول األعداد  سفر أخبار األیام األ )1
  .37-36إنجیل لوقا االصحاح الثالث األعداد  و،سفر التكوین االصحاح الخامس كلھ   وأنظر أیضًا،" حام یافث 

باإلیم ان  " 7 :11في الرسالة إلى العب رانیین   "أوحي إلیھ "عبارةبھ  إلى نبوت وھناك إشارة، المعتمدة أنھ نبي كتبھمح في  لم ُیصرَّ  )2
 ". اإلیمانثًا للبر الذي َحَسِب وصار وار، فبھ دان العالم ، فبنى فلكًا لخالص بیتھ ،نوح لما أوحي إلیھ عن أمور لم ُتر بعد خاف 

  

نساء أجنبیات م ن خ ارج   ال تأخذوا ....  "12ابع العدد انیة االصحاح الر سفر طوبیا وھو من األسفار القانونیة الث لنابینما یصرح 
ة روب رت  خذ ھذا اإلقتباس من ن سخ وقد ُأ" ...منذ البدء باءنا سحاق ویعقوب أإ وإبراھیم و نوح،  ألننا أبناء األنبیاء  ،أبیكم  عشیرة  

   : راجع ، النقدیة لسفر طوبیاھنري شارلز 
"…. take not a strange wife, which is not of thy father’s tribe; for we are the sons of the prophets. 
Noah، Abraham, Isaac, Jacob, our fathers of old time …"  
Charles, Robert Henry: Apocrypha of the Old Testament. Vol. 1, page 212. 
 

 حیث لم یتناول إال اختیار الرب لنوح ، اب المقدس كلھأما بخصوص دعوة نوح علیھ السالم قومھ للتوبة والتي لم یتكلم عنھا الكت
 وھي من الرس ائل القدیم ة والت ي ل م توض ع      كورنثوسھل ولى ألورد في رسالة كلمنتس األ فقد   ، ألنھ كان باراً   للنجاة وأھل بیتھ 

  : راجع ،"  نجوا قدطاعوهأالذین ھؤالء  و،نوح قد كرز بالتوبة " 6االصحاح السابع العدد في ،ضمن أسفار العھد الجدید
"Noah preached repentance، and those who obeyed were saved" 
Holmes، Michael William: The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations. Updated 
ed. Grand Rapids، Mich.: Baker Books, 1999، page 37. 

  

ملع ون ن صیبھم   . خفیف ھو على وجھ المیاه  "18رین العدد لعش على نص أیوب االصحاح الرابع واتعلیقًایذكر التلمود البابلي    و
الراب  اي یوس  ي  "  العم  ود األول ، 108 رق  م الورق  ة ،س  انھدرین  ف  ي ، حی  ث ورد"ال یتوج  ھ إل  ى طری  ق الك  روم . ف  ي األرض 

 ھ ذا یعلمن ا أن   ؟"ضملع ون ن صیبھم ف ي األر   . ھ المی اه  خفیف ھو على وج"عدد القائل  بالالمقصود ما -س قائًال  القیصري قد درَّ  
عل ى س طح    نوحًا البار قد وبخھم مجادًال إیاھم أن توبوا وإال فإن القدوس المبارك سیجلب عل یكم طوفان ًا ویجع ل أج سامكم تطف وا         

ملعون " كما ھو مكتوب دمةاألجیال القاكل  في سُتلعنونبل وأیضًا " خفیف ھو على وجھ المیاة"المیاه كالیقطین كما ھو مكتوب  
  :  ، راجع ...........""ال یتوجھ إلى طریق الكروم. نصیبھم في األرض 

R. Jose of Caesarea taught: What is meant by the verse, He is swift as the waters; their portion is 
cursed in the earth: [he beholdeth not the way of the vineyards]? This teaches that the righteous 
Noah rebuked them, urging, 'Repent; for if not, the Holy One, blessed be He, will bring a deluge 
upon you. And cause your bodies to float upon the water like gourds, as it is written, He is light 
[i.e., floats] upon the waters. Moreover, ye shall be taken as a curse for all future generations. 

 

Soncino Babylonian Talmud, translated into English with notes, glossary and indices under the 
editorship of Rabbi Dr. I. Epstein, B.A., Ph.D., D. Lit, The Soncino Press London. 

 

واالص حاح التاس ع    ، "مئة سنة صار طوف ان الم اء عل ى األرض    ولما كان نوح بن ست  " 6 العدد السابع االصحاح لتكوینا سفر )3
        ."فكانت كل أیام نوح تسعمائة وخمسین سنة ومات "29العدد 

 كل تصور أفكار قلبھ إنما وأن.  قد كثر في األرض اإلنسانورأى الرب أن شر  "9 -5 االصحاح السادس  األعداد سفر التكوین )4
 اإلن سان وتأسف في قلب ھ ، فق ال ال رب أمح و ع ن وج ھ األرض       .  في األرض اإلنسانھو شریر كل یوم ، فحزن الرب أنھ عمل       

ھ ذه   ،وأما نوح فوجد نعم ة ف ي عین ي ال رب     ألني حزنت أني عملتھم ، .  مع بھائم ودبابات وطیور السماء    اإلنسان. الذي خلقُتھ   
                                            ".وسار نوح مع اهللا.  كان نوح رجال بارا كامال في أجیالھ  ،موالید نوح



 - 7 -

یذكرلنا الكتاب المقدس أن اهللا قد كلَّف نوحًا علیھ السالم بدعوة قومھ وال بنصحھم بل نج د ص متًا           
ر أو أي خطاب مع الكافرین غریبًا لنوح علیھ السالم في كتابھم ، حیث لم یرد على لسانھ أي حوا 

من قومھ وال مع غیرھم ، كل ما ھنالك أن ھ لم ا أراد اهللا ھ الك الك افرین الطغ اة ف ي األرض أم ر         
نوحًا علیھ السالم ببناء سفینة عمالق ة یجم ع فیھ ا أزواج ًا م ن الكائن ات الحی ة باإلض افة إل ى أھل ھ                

 وبعد حدوث الطوفان وھالك )5( أبناءه السبعة وھم زوجتھ وأبناءه الثالثة سام وحام ویافث ونساء  
  .)6( كل األنفس الحیة ، ھدأت المیاة وتناقصت واستقر الفلك على جبال األراراط

  
 شمائلھ في الكتاب المقدس •

 "أم ا ن وح فوج د نعم ة ف ي عین ي ال رب       "الطاع ة المطلق ة لل رب    الكتاب بالكمال والتق وى و    وصفھ
 كما وصفھ الكتاب بالبر الذي ،)7("  وسار نوح مع اهللا،كان نوح رجًال بارًا كامًال في أجیالھ "و

مدى حرصھ على إرضاء الرب حی ث ق ام ببن اء      كما بین،)8(من أجلھ َرِحمھ الرب عند المصائب    
 بمج رد   قرَّب فیھ أزواجًا من الطیور والبھائم الطاھرة مما كان معھ على الفلك وذل ك   مذبحًا للرب 

 ،)9( على نعم ة إنق اذھم م ن الطوف ان     هللا كنوع من أنواع الشكر، خروجھ من السفینة بعد الطوفان   
 وك ان أول َزرِع ھ   ، بع د الطوف ان   ولكن على النقیض نجد أن الكتاب قد وصفھ بأنھ أول من َزَرعَ    

 وعی ھ م ن   حتى فقد ویسكر  وھو في خبائھ ثم یشرب، وبالتالي ھو أول من عصر الخمر       ،الكرم  
أخوی ھ بم ا رأى م ن     فیق وم بإخب ار   أحد أبناءه وھو حام  فیراهأثر الُسكر ویتعرى وتنكشف عورتھ    

 فلما أفاق من ُسكره قام بلعن حفیده ،أبیھ فیقومان بتغطیة نوح علیھ السالم دون النظر إلى عورتھ 
 فھ ل ھ ذا یواف ق م ا ذك ره الكت اب       ،)10(خوت ھ  إلعب دًا م سترقًا    ب ن ح ام ب ال ذن ب ب أن یك ون          اكنعان  

 علی ھ م ا ك ان س یفعلھ ن وح      بالكم ال والب ر وال صالح ؟ أم أن ال رب خف يَ        المقدس في وصفھ نوحًا     
 یخص شخصیة ن وح علی ھ ال سالم فق ط ،    فریدًا أمرًا ھذا التناقض لیس علیھ السالم بعد الطوفان ؟  

 بطًا باألنبیاء وغیرھم من الشخصیات التي تمثل قدوة ومثاًال للن اس  دائمًا مرت ھذا التناقضبل نجد 
 الكت اب المق دس    أن ، حیث نجدشعیاء وغیرھم علیھم السالمإویعقوب واألسباط وكإبراھیم ولوط   

 ف  ي  م  شینة ق  د ُن  سبت إل  یھم بینم  ا نج  د أفع  اًال ھمواض  عبع  ض بالكم  ال وال  صالح ف  ي ق  د وص  فھم 
   إال ،أفعاًال یترفع عنھا المجرمون قبل الصالحین ،  ال توافق ھذا الوصف المزعوم مواضع أخرى

مك ارم األخ الق   جمل ة ال صالح والكم ال و   فعال المشینة التي ُنسبت إلیھم ھي م ن     إذا كانت ھذه األ   
  .)11(! ر المقدسة َكَتبة ھذه األسفاحسب نظرة

  
  
  

  

. ألن األرض امتألت ظلم ًا م نھم   . فقال اهللا لنوح نھایة كل بشر قد أتت أمامي  "22-13 االصحاح السادس األعداد سفر التكوین  )5
 ،تجعل الفلك مساكن وتطلیھ بالقار من داخل ومن خ ارج بالق ار   .  اصنع لنفسك فلكًا من خشب جفر ، فھا أنا مھلكھم مع األرض   

وتصنع كوا للفلك  وتكملھ إلى  ، وھكذا تصنعھ ثالث مئة ذراع یكون طول الفلك  وخمسین ذراعا عرضھ  وثالثین ذراعا ارتفاعھ
فھا أنا آت بطوفان الماء على األرض  ، ة ومتوسطة وعلویة تجعلھمساكن سفلی. وتضع باب الفلك في جانبھ . حد ذراع من فوق 

ولك ن أق یم عھ دي مع ك  فت دخل الفل ك أن ت وبن وك          ، كل م ا ف ي األرض یم وت   . ألھلك كل جسد فیھ روح حیاة من تحت السماء  
من  ، تكون ذكرا وأنثى. ومن كل حي من كل ذي جسد  اثنین من كل تدخل إلى الفلك الستبقائھا معك  ، وامرأتك ونساء بنیك معك

وأنت ، فخذ  ، اثنین من كل تدخل إلیك الستبقائھا. الطیور كأجناسھا  ومن البھائم كأجناسھا ، ومن كل دبابات األرض كأجناسھا     
 ."لھكذا فع. سب كل ما أمره بھ اهللا ففعل نوح ح ،  لنفسك من كل طعام یؤكل واجمعھ عندك  فیكون لك ولھا طعاما

  ."على جبال أراراط واستقر الفلك في الشھر السابع  في الیوم السابع عشر من الشھر" 4الصحاح الثامن العدد سفر التكوین ا )6
كان نوح رجال بارا كامال : ھذه موالید نوح  ،وأما نوح فوجد نعمة في عیني الرب  "9-8ین االصحاح السادس األعداد سفر التكو )7

 ".وسار نوح مع اهللا. في أجیالھ 
ی ا اب ن آدم  إن أخط أت إل ي أرض وخان ت       ،  كلمة الرب قائلةوكانت إليَّ" 14 -12 االصحاح الرابع عشر األعداد    سفر حزقیال  )8

وك ان فیھ ا ھ ؤالء     ،  والحی وان اإلن سان وكسرت لھا قوام الخبز  وأرسلت علیھ ا الج وع  وقطع ت منھ ا      خیانة  فمددت یدي علیھا
 ".نما یخلصون أنفسھم ببرھم ، یقول السید الربنوح ودانیآل وأیوب ، فإنھم إ: الرجال الثالثة 

الطی ور الط اھرة و    خذ من كل البھائم الط اھرة و م ن ك ل   أو  . و بنى نوح مذبحا للرب "20الصحاح الثامن العدد سفر التكوین ا )9
 ". اصعد محرقات على المذبح

 و شرب من الخمر فسكر و تعرى داخل ، رمًا و غرس ك نوح یكون فالحًاأوابتد "27- 20سفر التكوین االصحاح التاسع األعداد  )10
ل ى  إكتافھم ا و م شیا   أخذ سام و یاف ث ال رداء و وض عاه عل ى     أ ف، خویھ خارجًاأخبر أبیھ و أبو كنعان عورة أبصر حام  أ ف ،خبائھ  

بن ھ  إا فع ل ب ھ    فلما استیقظ ن وح م ن خم ره عل م م      ،بیھما أ فلم یبصرا عورة  .لى الوراءإبیھما و وجھاھما أالوراء و سترا عورة   
لیف تح اهللا لیاف ث    ،  لھمًاو لیكن كنعان عبد. لھ سام إو قال مبارك الرب  ، خوتھ عبد العبید یكون إل .فقال ملعون كنعان   ، الصغیر

 ". لھم و لیكن كنعان عبدًا .فیسكن في مساكن سام
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 بخ صوص كم ال   8 : 6عم ود األول  تعلیق ات عل ى ن ص التك وین       ف ي ال 108ورق ة رق م   الورد في التلمود البابلي ، س انھدرین ،         )11
وصالح نوح علیھ السالم حیث نجد تعلیقین متضادین ، أحدھما یعیب في نوح علیھ السالم ویقول أنھ كان ص الحًا فق ط إذا قارن اه     

ي اآلخر یقول أن نوح علیھ السالم جیل آخر فلن یساوي شیئًا ویضرب مثاًال شنیعًا على ذلك ، والرأببجیلھ الفاسد لكننا لو قارناه       
مثاًال طیبًا على كان صالحًا وسط ھذا الجیل الفاسد ، فما بالكم إن كان في جیل صالح ، بالطبع كان سیكون أكثر صالحًا ، وضرب 

  :ذلك، والنص ھو 
 والراب اي   - أخ رى   في أجی الٍ   في أجیالھ ولیس- قال الراباي یوحنان ، كان نوح رجال بارا كامال في أجیالھ ، ھذه موالید نوح  "

  كتوضیح لرؤیة الراباي یوحنان-  قال الراباي حنانیا -! وكم ھو أكثر في جیل آخر !!   في أجیالھ -شمعون بن الكیش یؤكد قائًال 
ما في  أ، فرائحتھا تكون عطرة في مثل موضعھا ھذا ، ھذا ؟ كبرمیل خمر في وسط قنطرة من الحمض شبَّھ یمكن أن ُیبأي مثال ،

ب أي مث ال یمك ن أن     ،  كتوضیح لرؤیة الراباي شمعون بن الكیش– قال الراباي أوشیا -مكان آخر فإنھ لن تكون رائحتھا عطرة  
  : راجع ،" !فكم ھي أكثر إذًا وسط التوابل  ، فھي عطرة أینما ھي ، ؟ كقارورة زیت عطري موضوعة وسط نفایة ُیشبَّھ ھذا

"These are the generations of Noah: Noah was a just man, and perfect in his generations. R. 
Johanan said: In his generations, but not in other generations. Resh Lakish maintained: [Even] in 
his generations — how much more so in other generations. R. Hanina said: As an illustration of R. 
Johanan's view, to what may this be compared? To a barrel of wine lying in a vault of acid: in its 
place, its odour is fragrant [by comparison with the acid]; elsewhere, its odour will not be 
fragrant.  R. Oshaia said: As an illustration of Resh Lakish's view, to what may this be compared? 
To a phial of spikenard oil lying amidst refuse: [if] it is fragrant where it is, how much more so 
amidst spices!" 
  

Soncino Babylonian Talmud, translated into English with notes, glossary and indices under the 
editorship of Rabbi Dr. I. Epstein, B.A., Ph.D., D. Lit, The Soncino Press London. 

  

ین ، فقد  في وصف نوح علیھ السالم حسب سفر التكو  بأنھ ناتجًا عن تضارٍب الحاخامتویمكن تفسیر حدوث ھذا التضاد في آراء
مم ا أدى  , كما نسب إلیھ السكر والف سق ف ي موض ع آخ ر     ,  سفر التكوین في عدة مواضع بالتقوي والكمال  كما بیَّنا سابقًا  وصفھ

 بجیل ھ فق ط ، وھ ذا ال رأي      مقارنًة والصالح أن یقول بأن نوح علیھ السالم إنما ُوصف بالتقوى بالرابي یوحنان ومن حذى بحذوه 
 لو راجعنا سفر حزقیال االصحاح الرابع عشر األعداد ھم على ما جاء بھ سفر التكوین ، إال أنناوإن كان سدیدًا إن اقتصرنا في الف

  :وھي  20 -12
وخانت خیانة فمددت یدي علیھا وكسرت لھا قوام الخبز وأرسلت  إن أخطأت إلي أرض آدمیا ابن ،   كلمة الرب قائلةإليوكانت "

نوح ودانیآل وأیوب ف إنھم إنم ا یخل صون أنف سھم      ثةوكان فیھا ھؤالء الرجال الثال،   والحیواناإلنسانمنھا  علیھا الجوع وقطعت
وفي وس طھا  ،  صارت خرابا بال عابر بسبب الوحوشفأثكلوھا و إن عبرت في األرض وحوشا ردیئة ، ببرھم یقول السید الرب

أو ،  واألرض تصیر خربة ھم وحدھم یخلصون. ھؤالء الرجال الثالثة فحي أنا یقول السید الرب إنھم ال یخلصون بنین وال بنات 
 الرج ال  وف ي وس طھا ھ ؤالء   ،   والحی وان اإلن سان وقلت یا سیف اعبر في األرض وقطعت منھا  إن جلبت سیفا على تلك األرض

أو إن أرس لت وب أ عل ى تل ك األرض     ،  بل ھم وحدھم یخل صون  الثالثة فحي أنا یقول السید الرب إنھم ال یخلصون بنین وال بنات
فحي أنا  یقول ال سید ال رب إنھ م ال     وفي وسطھا نوح ودانیآل وأیوب،   والحیواناإلنسانوسكبت غضبي علیھا بالدم ألقطع منھا 

  ."ببرھم إنما یخلصون أنفسھم.  وال ابنة یخلصون ابنًا
 تبین مدى فضل ن وح علی ھ ال سالم ف ي الع المین ول یس ف ي جیل ھ فق ط ، ولك ن لألس ف الزال ھن اك              من سفر حزقیال  ھذه األعداد 

  ولعن صالح نوح علیھ السالم ، فالزالت األفعال الشنیعة المنسوبة إلیھ في سفر التكوین من شرب خمر وسكر اشكال حول فكرة
صالح نوح علیھ السالم وبره وأن اهللا یخلصھ في كل جیل وفي ك ل وق ت إذا   ب  النص القائل ، تمثل عائقًا في تفسیر   بال ذنب  االبن

  !.نزل باألرض الشدائد 
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  الفصل الثالث
  ختالف بین الروایتیناالتفاق واال

  
ك  ل  ف  ي  والت  صادمخ  تالفای  ة أھ  ل الكت  اب ھ  ي اال   ورواإلس  المیةالعالق  ة الغالب  ة ب  ین الروای  ة   

ومع ھ ذا فإنن ا نج د     ،تفاقًا كامًال بین الروایتین إال في خطین عریضینال نجد ا التفاصیل حیث أننا    
عن األخ رى ب بعض     كما أن كل روایة منھما قد تفردت،تفاق  نوعًا ما من اال  في بعض التفاصیل  

  .األحداث
  

  جوانب التطابق •
ع  م األرض كلھ  ا ال ذي  طوف  ان الح دوث   وھ  و الع  ام للق صة ام ل م یك  ن إال ف ي األس  اس   تف اق الت   اال

من البشر وأزواجًا من الكائنات الحیة  ومجموعة سمھ نوحا عبدًا صالحًا إال ،وأھلك كل من علیھا 
  . بأمر من اهللا علیھ السالمك صنعھ نوحفي فلمعھ كانت 

  
 االتفاق الجزئي •

 ف ي زم رة األنبی اء كمیث اق     م رة  ،  عن میثاق أخذه اهللا من نوح علیھ السالم الكریم یحدثنا القرءان 
 حیث أخذ اهللا منھ میثاقًا غلیظًالتصدیق بجمیع الرسل ونصرتھم ومرة على وجھ الخصوص لعام 

لكن ش تان بین ھ وب ین م ا ذك ره      مع نوح علیھ السالم كما تحدثنا روایة سفر التكوین عن میثاق   ،)1(
إغراق ینص على عھد من اهللا بعدم وبین اهللا وجمیع المخلوقات بعد الطوفان فھو میثاق  ،القرءان 

  .)2( األرض مرة أخرى بطوفان مشابھ
  

ل بعض األم م الت ي س تخرج م ن       لن وح علی ھ ال سالم و    هللا عن بركة باركھا      الكریم یحدثنا القرءان و
یحدثنا سفر التكوین عن بركة لك ل أبن اء ن وح علی ھ ال سالم      بینما  ،)3( نجوا في السفینة    نصلب الذی 

)4(.  
  

كم  ا  ،)5(  وت  ذكر بع  ضھا وص  ایا أعطاھ  ا اهللا لن  وح علی  ھ ال  سالم ع  ن اإلس  المیةالروای  ة و تح  دثنا 
  .)6(  ویذكر بعضھایخبرنا سفر التكوین عن وصایا أعطاھا اهللا لنوح علیھ السالم

  
 االختالفات والتصادمات •

الرئی سیة   ف ي األح داث     والت صادم  خ تالف اال ھ ي   والكتابیة اإلسالمیة الروایتینالعالقة الغالبة بین    
  ن بینھ وبین آدم علیھ السالم عشرة قرو َفَصَلًا علیھ السالمأن نوح اإلسالمیةفي الروایة فنرى 

  
  

وإذ أخذ اهللا میثاق النبیین لمآ آتیتكم من كتاب وحكمة ثم جآءكم رس ول م صدق لم ا معك م لت ؤمنن ب ھ        "81سورة آل عمران اآلیة     )1
 وفي سورة األحزاب اآلیة ،" ل فاشھدوا وأنا معكم من الشاھدین قالوآ أقررنا قاولتنصرنھ قال ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري

 ."م میثاقًا غلیظًاوإذ أخذنا من النبیین میثاقھم ومنك ومن نوح وإبراھیم وموسى وعیسى بن مریم وأخذنا منھ "7
ومع كل ذوات األنفس الحیة التي  ، بعدكموھا أنا مقیم میثاقي معكم ومع نسلكم من  "11-9سفر التكوین االصحاح التاسع األعداد  )2

أق یم میث اقي    ، الطیور والبھائم وكل وحوش األرض التي معكم  من جمیع الخارجین م ن الفل ك حت ى ك ل حی وان األرض      . معكم
 ."ضوال یكون أیضا طوفان لیخرب األر. معكم فال ینقرض كل ذي جسد أیضا بمیاه الطوفان 

 ". سنمتعھم ثم یمسھم منا عذاب ألیماھبط بسالم منا وبركات علیك وعلى أمم ممن معك وأممقیل یا نوح  "48سورة ھود اآلیة  )3
 ".ھم أثمروا واكثروا وامألوا األرضوبارك اهللا نوحًا وبنیھ وقال ل"ین االصحاح التاسع العدد األول سفر التكو )4
 وف ي ح دیثین ص حیحین ع ن النب ي ص لى اهللا       وردت بعض الوصایا التي وصى اهللا بھا نوحًا علیھ السالم في موضع من القرءان    )5

شرع لكم من الدین ما وصى بھ نوحًا والذي أوحینآ إلیك وما وصینا بھ  "13 اآلیة سورة الشورى ؛ ھذه المواضع ھيعلیھ وسلم و
ء ویھدي إلی ھ  آیھ من یشإبراھیم وموسى وعیسى أن أقیموا الدین وال تتفرقوا فیھ كبر على المشركین ما تدعوھم إلیھ اهللا یجتبي إل      

اهللا صلى  قام رسول "3337روایة عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما في صحیح االمام البخاري رحمھ اهللا ، رقم ، وفي "من ینیب
إني ألنذركموه ، وما من نبي إال أنذره قومھ ، لقد : (الدجال فقال  اهللا علیھ وسلم في الناس ، فأثنى على اهللا بما ھو أھلھ ، ثم ذكر

روایة عبد اهللا بن ، وفي )"تعلمون أنھ أعور ، وأن اهللا لیس بأعور: قومھ ، ولكني أقول لكم فیھ قوال لم یقلھ نبي لقومھ  نوح رأنذ
 426عمرو بن العاص رضي اهللا عنھما في األدب المفرد وقد صححھا الشیخ األلباني رحمھ اهللا في صحیح األدب المفرد ، رقم 

آم رك ب اثنتین ، وأنھ اك ع ن      إن ي ق اص علی ك الوص یة ،    :  علیھ وسلم لما حضرتھ الوفاة ، قال البن ھ  صلى اهللا نوحا إن نبي اهللا"
 السبع واألرضین السبع ، لو وضعت ف ي كف ة ، ووض عت ال إل ھ إال اهللا ف ي كف ة ،       آمرك بال إلھ إال اهللا ؛ فإن السماوات: اثنتین 

لقصمتھن ال إلھ إال اهللا ، وسبحان اهللا وبحمده ؛ فإنھا   ، كن حلقة مبھمةلرجحت بھن ، ولو أن السماوات السبع ، واألرضین السبع
    ."وأنھاك عن الشرك والكبر. یرزق كل شيء  صالة كل شيء ، وبھا
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الح ق حت ى أش رك آخ رھم ب اهللا وعب دوا        كلھ ا عل ى ال دین الق ویم وش ریعة م ن         " أجیال أم مئات ؟   "
ن حدوث الطوفان تسعمائة وخمسون سنة ولم ُیذكر أصنامًا ، وكان بین بعثة نوح علیھ السالم وبی   

  .)7( كم كان عمره علیھ السالم حین ُبعث إلى قومھ وال حین مات
 آدم علی ھ  م ن  ابت داء الجی ل العاش ر   ض من   ك ان بینما في الكتاب المقدس نجد أن نوحًا علیھ السالم       

ن ت سعمائة وخم سین   حدث الطوفان وھو بن ستمائة سنة ومات بعد الطوف ان وھ و ب    قد و، السالم  
  .)8( سنة

  

    نبیًا مرسًال بل ھو أول رسل اهللا إلى أھل األرض كاناإلسالمیةسالم في الروایة و نوٌح علیھ ال
  

 

 ، ومن یعمل بھا من غیر الیھود یؤمن الیھود أن ھناك سبعة وصایا وصى اهللا بھا نوحًا علیھ السالم لكي یعمل بھا ھو و كل أبناءه )6
غی ر أن لحم ًا    "4كوین االصحاح التاسع الع دد  ثنتین في سفر التا ، نجد منھا لعل لھ نصیبًا في الحیاة اآلخرة  فھو من الصالحین و   
وق د ُذك رت ھ ذه     " اإلن سان  یسفك دمھ ألن اهللا على ص ورتھ عم ل   اإلنسان باإلنسانسافك دم  "6، والعدد " بحیاتھ بدمھ ال تأكلوه 

 سبعة وصایا ُأمر بھا – رابانیونا درَّسوا قائلین " العمود األول ، 56 رقم الورقة ،ھدرین  سان،الوصایا السبعة في التلمود البابلي 
الوثنیة ، والزنا ، وسفك الدماء ، والسرقة ، وأكل االمتناع عن لالمتناع عن امتھان الذات اإلالھیة ، و تعالیم اجتماعیة ،أبناء نوح 

  :، راجع )"یقصد أكل الدم(اللحم المقطوعة من الحیوان الحي 
Our Rabbis taught: seven precepts were the sons of Noah commanded: social laws; to refrain from 
blasphemy, idolatry; adultery; bloodshed; robbery; and eating flesh cut from a living animal 
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وآدم ع شرة   ن وح  قال كان ب ین  "7/854روایة بن عباس رضي اهللا عنھما في السلسلة الصحیحة للشیخ األلباني رحمھ اهللا ، رقم  )7
ن ا س ابقًا   فلو اعتبرنا أن القرن ھ و الجی ل كم ا بیَّ    ، "ومنذرین من الحق فاختلفوا فبعث اهللا النبیین مبشرینقرون كلھم على شریعة 

 ابت داء  تعني ھذه الروایة أن نوحًا علیھ السالم كان في الجیل العاشرسھل ف,  الحدیث فنا معنى كلمة القرن المذكورة في  حینما عرَّ 
ف ي  ك ان   عشرة أجیال مم ا یعن ي أن نوح ًا علی ھ ال سالم     بینھما   كان أم أنھ؟ الكتاب المقدس كما ھو مذكور في آدم علیھ السالم   من

 !؟آدم علیھ السالم من  ابتداءالجیل الثاني عشر 
 آناة طول ھو تروا كم لكي أجیال من آدم إلى نوح 10ھناك ) "أ، ب(ورد في التلمود ، أبوت ، االصحاح الخامس ، العدد الثاني        )8

 :، راجع " اهللا حتى جلب علیھم الطوفاناغضاب األجیال ذھبت وراء اهللا ، كل ھذه
A: There are ten generations from Adam to Noah, to show you how long-suffering is [God]. 
B: For all those generations went along spiting him until he brought the water of the flood upon 
them 
Neusner, Jacob: The Mishnah: A New Translation. New Haven, CT: Yale University Press, 1988, 
Page 685. 

آدم ، شیث ، أنوش ، قینان ، أخنوخ ، (  وھمألجیال العشرة ا لبعٍض من ھؤالءأما سفر التكوین فقد جاء بما یبین االعتقاد اإلیماني
لكنھ  خطئھ على عقابًا لھ  وُأخرج من الجنة المحرمة أخطأ وأكل من الشجرةوم عنھ أنھ قد ، معلآدم علیھ السالم في كتابھمف،)نوح

وع رف آدم ح واء   "الراب ع الع دد األول     فنق رأ ف ي االص حاح    وُیسّمي أبناءه من منطلق ھذا اإلیم ان لم یكفر باهللا وال زال یؤمن بھ   
وعرف آدم امرأت ھ أی ضًا فول دت ل ھ ابن ًا ودع ت        "25في العدد و" امرأتھ فحبلت وولدت قایین وقالت اقتنیت رجًال من عند الرب   

) 25(العدد السابق في  فأما عن شیث  ،"ألن قایین كان قد قتلھ.  ھابیل عوضًا عن قائلة ألن اهللا قد وضع لي نسًال آخر. اسمھ شیثًا 
ن شیثًا  كان على اإلیمان القویم مثل ھابیل ، بل قد  لنا أنھ كان ِعوضًا عن ھابیل البار الذي قتلھ قایین أخوه ، مما یوحي لنا أیتبین

 26 ف ي الع دد  عب دا ال رب اإلل ھ ، ف   ق د   أنھم ا   ذك ر لن ا نف س االص حاح    أن وش فق د  جاء ما ھو أكثر صراحة من ذلك عنھ وعن ابنھ   
سمیتھ البنھ أنھ كان عل ى   وعن قینان یتبین لنا من ت،"دعى باسم الربحینئذ ابتدئ أن ُی. أنوش  لد ابن فدعا اسمھ ُوولشیث أیضًا"

ל فكلم ة " وعاش قینان سبعین سنة وول د مھللئی ل   "12ففي االصحاح الخامس العدد اإلیمان القویم    ֵא ְל ֶּל ַה مكون ة م ن   ) مھللئی ل  (ְמ
ְל - مقطعین ֶּל ַה לو  " دْمَح"ومعناه  ) مھلل (ְמ ھ ذا  وال ی سمي   - "حم د اهللا "ھ و   ، فیك ون معن ى اإلس م     اس م هللا عن دھم    وھي) إیل (ֵא

وسار أخنوخ م ع اهللا   "24 االصحاح الخامس العدد ففي،أما عن أخنوخ فقد سار مع اهللا بل وأخذه اهللا عنده ،اإلسم إال مؤمٌن باهللا     
باإلیم ان ُنق ل     "5 وُتعقِّب الرسالة إلى العبرانیین بخصوص ھذا األمر في االصحاح الحادي عشر العدد "ولم یوجد ألن اهللا أخذه    

،أما نوح علیھ السالم فكما وضحنا أمره " إذ قبل نقلھ ُشھد لھ بأنھ قد أرضى اهللا. رى الموت ولم یوجد ألن اهللا نقلھ أخنوخ لكي ال ی
وأما نوح فوجد نعمة  "9 -8االصحاح السادس العددین سابقًا فقد ُذكر عنھ في سفر التكوین أنھ كان بارًا وكامًال في أجیالھ ، ففي 

  ."وسار نوح مع اهللا.  في أجیالھ  كامًال بارًا نوح  كان نوح رجًالھذه موالید ،في عیني الرب 
وعلى ما بّیناه من الكتاب المقدس ، كیف یزعم التلمود بأن العشرة أجیال قد دأبت على اغضاب الرب ؟ إال إذا كان التلمود یقصد 

  .مودي ، ولكنھ یبدو غیر ذلك حسب سیاق النص التل العشرةاألجیال التي عاش فیھا ھؤالء
  

بل وعن متوشالح أبي نوح علیھ السالم یذكر التلمود أنھ كان صالحًا ، بل قد تأجل الطوف ان س بعة أی ام م ن أج ل إتم ام س بعة أی ام            
وحدث بعد السبعة أیام أن میاة الطوفان قد ص ارت عل ى األرض ،   " ، العمود الثاني 108، ففي سانھدرین ، ورقة    ! البكاء علیھ   

 ھذه كانت أیام حداد على موت متوشالح ، وھذا یعلمنا أن الن واح عل ى   –قال ) أبا أریكا (األیام السبعة ؟ رابفما كان طبیعة ھذه  
  :، راجع "-الصالحین یؤجل العقاب

And it came to pass, after seven days that the waters of the flood were upon the earth. What was 
the nature of these seven days?  — Rab said: These were the days of mourning for Methuselah, 
thus teaching that the lamenting for the righteous postpones retribution. 
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وسجل القرءان كثیرًا من حواراتھ مع الم شركین م ن قوم ھ وال ذین ق ابلوه ھ و والم ؤمنین ب األذى            
  .)9(واالستھزاء ، وقد أجاب دعوتھ القلة من قومھ وبعض أھلھ

 السالم بأي دعوة وال أي رسالة ولم ینجوا بینما في الكتاب المقدس نرى أن اهللا لم یأمر نوحًا علیھ
من الطوفان إال نوح علیھ السالم وأھلھ جمیع ًا بإختی ار م ن اهللا ، فق د ظھ ر ن وح علی ھ ال سالم ف ي             

  .)10(الكتاب المقدس صامتًا ، ولم یسجل لھ الكتاب المقدس أي أقوال وال أي حوارات مطلقًا 
  

، وح دده الكت اب المق دس بأن ھ ف ي       " الج ودي "ءان ب أما عن مكان استقرار الفلك ، فقد حدده القر        
  "جبال األراراط"
 

  التفاصل الفریدة في كل روایة •
تف ردت الروای ة اإلس المیة ب بعض التفاص  یل منھ ا ذك ر أس ماء اآللھ ة الت  ي عب دھا ق وم ن وح علی  ھ            

ن ، ودعوتھ وحواراتھ معھم ، كم ا ذك رت عالم ة ح دوث الطوف ان وھ ي أ      )11(السالم من دون اهللا    
یفور التنور ، كما سجلت لنا بعض نصائح ن وح علی ھ ال سالم البنی ھ والت ي تن درج تح ت الوص ایا               

  .التي وصى اهللا بھا نوحًا علیھ السالم
  
 منھ ا ذك ر ن سب ن وح إل ى آدم علیھم ا ال سالم ،         أی ضًا ، تفرد الكتاب المقدس ببعض التفاصیل قد  و

دس ق  د أف  رد كثی  رًا م  ن التفاص  یل بخ  صوص  أبن  اءه وأحف  اده ، كم  ا أن الكت  اب المق   وذك  ر أس  ماء 
  ، وأعطى الكتاب مثاًال على شكر نوح علیھ السالم هللا بعد الطوفان حیث بنى )12(الطوفان والفلك 

  
  

 وغرق مع المشركین ، كما سجل القرءان موت امرأة نوح علیھ السالم على الكفر ، راجع  بدعوتھكفر أحد أبناء نوح علیھ السالم )9
 . في الفصل األول من ھذا الكتاب11 ، 10م الھامشین رق: 

 . في الفصل الثاني من ھذا الكتاب2راجع الھامش رقم  )10
 ). في الفصل األول من ھذا الكتاب5الھامش رقم : راجع ( نسر  ، یعوق ، یغوث ، سواع ،ود  )11
 األصحاح السابع كلھ ،) لكتاب في الفصل الثاني من ھذا ا5راجع الھامش رقم  (22-13 االصحاح السادس األعداد سفر التكوین )12

 ،  ألني إیاك رأیت بارا لدي في ھذا الجیل. أنت وجمیع بیتك إلى الفلك ادخلوقال الرب لنوح   "19-1واالصحاح الثامن األعداد 
ر وم ن طی و   ، ذك را وأنث ى   ومن البھ ائم الت ي لی ست بط اھرة اثن ین     . من جمیع البھائم الطاھرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وأنثى   

ألني بعد سبعة أیام أیضا أمطر على األرض أربعین  ، الستبقاء نسل على وجھ كل األرض. السماء أیضا سبعة سبعة  ذكرا وأنثى 
ولما كان نوح ابن ست مئة  ، ففعل نوح حسب كل ما أمره بھ الرب ، وأمحو عن وجھ األرض كل قائم عملتھ. یوما وأربعین لیلة 

وم ن البھ ائم    ، فدخل نوح وبنوه وامرأتھ ونساء بنیھ معھ إلى الفلك من وجھ میاه الطوفان ، رضسنة صار طوفان الماء على األ
دخل اثنان اثنان إلى نوح إلى الفلك ، ذكرا وأنثى  ، الطاھرة والبھائم التي لیست بطاھرة ، ومن الطیور وكل ما یدب على األرض

في سنة ست مئة من حیاة نوح  في الشھر  ، ه الطوفان صارت على األرضوحدث بعد السبعة األیام أن میا ، ًا، كما أمر اهللا نوح
وك ان المط ر    ، وانفتح ت طاق ات ال سماء    الشھر في ذلك الیوم  انفجرت كل ینابیع الغمر العظیم الثانى  في الیوم السابع عشر من

وثالث نساء بنیھ  ث بنو نوح  وامرأة نوحوحام ویاف في ذلك الیوم عینھ دخل نوح  وسام ، وأربعین لیلة على األرض أربعین یوما
 البھائم كأجناسھا  وكل الدبابات التي تدب على األرض كأجناسھا وكل الطیور ھم وكل الوحوش كأجناسھا  وكل ، معھم إلى الفلك

 دخل ت  وال داخالت  ، اثنین من ك ل ج سد فی ھ روح حی اة     اثنین ودخلت إلى نوح إلى الفلك ، كأجناسھا كل عصفور ، كل ذي جناح
وتك اثرت المی اه   . األرض  وك ان الطوف ان أربع ین یوم ا عل ى      ، وأغل ق ال رب علی ھ   . كل ذي ج سد كم ا أم ره اهللا     من ذكرا وأنثى

وتعاظم ت   ، األرض ، فكان الفلك یسیر على وجھ المیاه وتعاظمت المیاه وتكاثرت جدا على ، فارتفع عن األرض ورفعت الفلك
تعاظم ت   خمس عشرة ذراع ا ف ي االرتف اع    ، غطت جمیع الجبال الشامخة التي تحت كل السماءاألرض  فت المیاه كثیرا جدا على
وك ل الزحاف ات الت ي كان ت      الطی ور والبھ ائم والوح وش    م ن  فمات كل ذي جسد ك ان ی دب عل ى األرض     ،ل  المیاه  فتغطت الجبا   

 فمحا اهللا كل قائم كان على وجھ ، یابسة ماتكل ما في ال كل ما في أنفھ نسمة روح حیاة من ، وجمیع الناس تزحف على األرض
وتعاظمت المیاه  ، نوح والذین معھ في الفلك فقط وتبقى. فانمحت من األرض . وطیور السماء  والدبابات والبھائم الناس األرض

ریحا على األرض  وأجاز اهللا. ثم ذكر اهللا نوحا وكل الوحوش وكل البھائم التي معھ في الفلك  ، وخمسین یوما على األرض مئة
وبعد . متوالیا  ورجعت المیاه عن األرض رجوعا ،  فامتنع المطر من السماء وانسدت ینابیع الغمر وطاقات السماء ، فھدأت المیاه

وكان ت   ، عل ى جب ال أراراط   الیوم السابع عشر م ن ال شھر   في واستقر الفلك في الشھر السابع ، مئة وخمسین یوما نقصت المیاه
وحدث من بعد أربعین یوما  ، وفي العاشر في أول الشھر  ظھرت رؤوس الجبال. إلى الشھر العاشر   نقصا متوالیاالمیاه تنقص

ثم أرسل الحمامة من  ، نشفت المیاه عن األرض وأرسل الغراب  فخرج مترددا حتى ، فتح طاقة الفلك التي كان قد عملھا أن نوحا
فرجعت إلیھ إلى الفلك ألن میاھا كانت على وجھ كل  لم تجد الحمامة مقرا لرجلھا ف ، قلت المیاه عن وجھ األرض عنده لیرى ھل

فأتت إلیھ الحمامة ،  فأرسل الحمامة من الفلك فلبث أیضا سبعة أیام أخر وعاد،  عنده إلى الفلك فمد یده وأخذھا وأدخلھا. األرض 
 فلب ث أی ضا س بعة أی ام أخ ر وأرس ل       ، ه قد قلت عن األرضفعلم نوح أن المیا. وإذا ورقة زیتون خضراء في فمھا  عند المساء 

أن المی اه ن شفت ع ن      ف ي ال شھر األول ف ي أول ال شھر     وك ان ف ي ال سنة الواح دة وال ست مئ ة       ، الحمامة فلم تعد ترجع إلیھ أی ضا 
 والعشرین من الشھر  السابع في الیوم وفي الشھر الثاني ، فإذا وجھ األرض قد نشف الفلك ونظر فكشف نوح الغطاء عن. األرض 

وكل الحیوانات التي معك من ك ل   ، ونساء بنیك معك اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ، وكلم اهللا نوحا قائال ، جفت األرض
  ، ولتتوالد في األرض وتثمر وتكثر على األرض  أخرجھا معك وكل الدبابات التي تدب على األرض والبھائم جسد  الطیور ذي

كل ما یدب على األرض  كأنواعھا خرجت  وكل الطیور وكل الحیوانات  كل الدبابات ، بنیھ معھ وه وامرأتھ ونساءفخرج نوح وبن
 ".من الفلك
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، كما ی ذكر لن ا   )13(مذبحًا وقرب فیھ من كل الحیوانات والطیور الطاھرة مما كانت معھ في الفلك         
 ك  ان أول ال زارعین م  ن بع  د  الكت اب حادث  ة متناق ضة م  ع وص ف ن  وح علی  ھ ال سالم ب  البر، حی ث     

، كما )14(الطوفان ، فزرع كرمًا وعصر خمرًا فسكر وتعرى ولعن حفیده كنعان بن حام بال ذنب     
ذكر لنا الكتاب المقدس جانبًا من الوصایا التي وصى اهللا بھا نوحًا علیھ السالم لیحفظھا ھو وبنوه 

 .)16(وقات بعدم إغراقھا بطوفان جدید ، وحادثة عقد المیثاق بین الرب وجمیع المخل)15(من بعده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 ). في الفصل الثاني من ھذا الكتاب9ھامش رقم ال: راجع  (20تكوین االصحاح الثامن العدد سفر ال )13
 ).الكتاب في الفصل الثاني من ھذا 10الھامش رقم : راجع  (27-20 االصحاح التاسع األعداد سفر التكوین )14
 . من ھذا الفصل6راجع الھامش رقم  )15
  . من ھذا الفصل2راجع الھامش رقم  )16
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  الفصل الرابع
  شكاالت روایة أھل الكتابإ

  
شكاالت والتناق ضات وق د تناولن ا    صة نوح علیھ السالم العدید من اإلورد في روایة أھل الكتاب لق  

  .مكانإلا  عن المشاكل النصیة والنقد النصي بقدریداًً بعأھمھا في ھذا الفصل
  

  ت العقدیة شكاالاإل •
زواج أبن اء اهللا م ن بن ات     تبدأ قصة نوح علیھ السالم ببعض العبارات الغامضة والتي تتحدث عن   

 ویتبعھا بعض التعبیرات التي ال تلی ق بج الل   ،)1(الناس فأنجبن الجبابرة الذین منذ الدھر ذوو إسم  
 فشاء أن یمحوا كل شئ اإلنسانى خلق حزین عل حیث یوصف الرب بأنھ  ، اهللا وال كمالھ المطلق   

 ل م یك ن یعل م م ا      وك أن اهللا ، وھذه الصفات ال تتف ق م ع معرف ة اهللا للغی ب المطل ق           ،على األرض   
یزی د الط ین بل ة بوص ف اهللا بالجھ ل والن سیان تع الى اهللا عم ا           و ب ل    ،)2( اإلن سان سوف یحدث من    

اهللا مع المخلوقات بأال یغرقھم بطوفان  قصة المیثاق الذي أخذه  عنعندما یحكي لناوذلك صفون ی
كلم ا رأى العالم ة وھ ي ق وس      دائم ًا ف ال ین سى میثاق ھ       ھه ب   َركَِّذعالمة لتُ   اهللا للمیثاق  فجعل ، جدید

  .)3( قزح في السماء بعد المطر
 فكم ا س بق وذكرن ا أن الكت اب     ، عط اء اهللا للم شركین فرص ة للتوب ة      آخ ر وھ و ع دم ا       أم ر  وھناك

 وفي ھذا ظلم كبیر فكیف یع ذب  ،)4( لنا أن اهللا أمر نوحًا علیھ السالم بدعوة قومھ    المقدس لم یذكر  
  ؟ )5(اهللا قومًا لم یحذرھم و لم یعطھم فرصة للتوبة والرجوع 

  
   والخارجیةختالفات الداخلیةالتناقضات واال •

ب البر   وص ف نوح ًا علی ھ ال سالم     حتوت قصة الطوفان على أكثر من تناقض أھمھا ھو أن اهللا ق د   ا
والكمال ف ي أح د المواض ع ث م نج د الكت اب المق دس ین سب إلی ھ أن ھ أول م ن زرع الك رم وع صر                

 بل ولم یعاتبھ اهللا على فعلتھ ، ولعن حفیده  بال ذنب  وشرب وسكر و أغشي علیھ وتعرى،الخمر 
  .ولم یستنكرھا علیھ الكتاب المقدس

  

كتشاف السفینة ا فقد تم ،وھو مخالف للواقع ھبوط السفینة على جبال األراراط   ھو،األمر الثاني  
ل األرارط الجیولوجی  ة ال ت  سمح ا ب  ل إن طبیع  ة جب  ، جب  ل الج  ودي كم  ا ذك  ر الق  رءان  عن  د س  فح

 الف  صل الخ  امس للح  دیث ع  ن ھ  ذه النقط  ة       وق  د أف  ردتُ ، س  تقرار الفل  ك علی  ھ ف  سطحھ وع  ر    اب
  .بالتفصیل

  

الكت  اب  مواض  ع أح د  ف  ي إلی  ھ ُن سب  م  ا ح  سب مال سال  علی  ھ نوح  ًا أم ر  اهللا أن ھ  و ، الثال  ث األم ر 
 ث م بع دھا   ،ثن ین ذك رًا وأنث ى إل ى ال سفینة      زوج ین ا الحیوانات والطی ور  أن یجمع من كل      المقدس

اهللا نوح ًا علی ھ    حی ث ی أمر   م ن جدی د ولك ن بتفاص یل مختلف ة      ببضعة أسطر نجد وكأن القصة تبدأ 
 ك ل  زوج ین فق ط م ن   لك ن  ی ور الط اھرة و  والط الحیوان ات ك ل  السالم بأن یجمع سبعة أزواج م ن     

  .)6(الحیوانات والطیور النجسة 
  

ھو المفھوم الغریب لكاتب سفر التكوین عندما أراد أن یعب ر ع ن غ ضب اهللا عل ى     األمر الرابع ،    
أي ( بطوف اٍن ألن ھ ح زن أن ھ عملھ م      طغیان البشر ، فذكر أن اهللا أراد أن یھلك الب شر والحیوان ات       

  ؟)7( ؛ لماذا حزن الرب أنھ عمل الحیوانات ،ھنا نسأل) البشر والحیوانات
  قد یقول أحدھم ؛ ألن اهللا قد عمل الحیوانات من أجل البشر لیتسلطوا علیھا ، فطالما أن البشر قد

  
  

بنات أبناء اهللا رأوا  أن ، وولد لھم بنات وحدث لما ابتدأ الناس یكثرون على األرض "4 -1سفر التكوین االصحاح السادس األعداد )1
ھ و   إلى األب د  لزیغان ھ    اإلنسان فقال الرب  ال یدین روحي في ، فاتخذوا ألنفسھم نساء من كل ما اختاروا. أنھن حسنات  الناس
وبعد ذلك أیضا إذ دخ ل بن و اهللا عل ى بن ات الن اس       . كان في األرض طغاة في تلك األیام ، وتكون أیامھ مئة وعشرین سنة. بشر 

فھذه العبارات  تبدو غامضة ولعلھ یقصد ببنات الناس بنات قایین  ،"الجبابرة الذین منذ الدھر ذوو اسم ء ھموولدن لھم أوالدا ھؤال
 .وبأبناء اهللا أبناء شیث ،

  ). في الفصل الثاني من ھذا الكتاب4الھامش رقم : راجع  (8-5سفر التكوین االصحاح السادس األعداد  )2
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   .)8( ل البشر ومن أجل ما عملھ لھم لیتسلطوا علیھطغوا في األرض ، فإن اهللا قد حزن من أج
ھل الطوفان سیقضي  ، فاإلنسانن اهللا خلق الحیوانات واألسماك لیتسلط علیھا أھنا نرد ونقول ؛  ف

! ال ، ألن الطوف ان ل ن یھل ك األس ماك     : نسان لیت سلط علی ھ ؟ الج واب    على كل ما عملھ الرب لإل  
 یتضح التخ بط ف ي ال نص وص عوبة تف سیره ، فل و أراد اهللا أن       فقط سیھلك الحیوانات البریة ، فھنا  

 لھ الك الحیوان ات البری ة والبحری ة     مناس بة  ، الس تعمل وس یلة   اإلن سان یھلك كل ما خلقھ من أجل      
ن سان فق ط ، وك ان س ببھ غ ضب اهللا عل ى       ، لكن الطوفان كان في األصل ھالكًا لإل  كالجفاف مثالً 

 في ھذا الغضب وال في ھ ذا التأس ف ،ك ل م ا ھنال ك أن كات ب         فقط ، وال دخل للحیوانات     اإلنسان
 أم ره وتب ین   انف ضح فالنص أراد أن یعطي للنص حرارة ویبین مدى غضب الرب فخانھ التعبیر،   

 لم  اذا ح  زن اهللا أن  ھ عم  ل البھ  ائم وال  دبابات    مقب  ول أنلن  ا أن ال  نص معل  ول ، فھ  ل ھن  اك تف  سیر  
  ماك ؟ ولم یحزن على عملھ لألسوطیور السماء ؟

  

 رغم أنھ م ل م یكون وا مب اركین      من الطوفاناألمر الخامس ، وھو نجاة أھل بیت نوح علیھ السالم    
على أي أساس أنقذ اهللا أھل بیت نوح علیھ السالم ف ،!ي أجیالھم مثل نوح علیھ السالم وال كاملین ف

 فلم اذا یحابی ھ اهللا ف ي     فإن كان نوح علیھ السالم بارًا وصالحًا لكان لھ الحق الوحید ف ي النج اة ،   ؟
  الكتاب المقدس وینقذ أھل بیتھ فقط ویھلك غیرھم المشركین ؟

مكافأة من اهللا لنوح علیھ السالم ألن ھ ك ان ب ارًا وك امًال ف ي أجیال ھ ،       كانت نجاتھم أن اعتبرنا  ولو  
م یمك ن لن وح علی ھ ال سال     ال ھأن یبین والذي طدم بنص آخر في سفر حزقیالفإننا سنجد أنفسنا نص   

 اهللا نوحًا علی ھ ال سالم    وال یخلصھم اهللا من أجلھ بل ینجيأن یكون سببًا في خالص بنیھ وال بناتھ     
  .)9( ویھلك األرض كلھا بما فیھم بنیھ وبناتھفقط من أجل بره وصالحھ 

  
  

أن ي أذك ر    ،  وتظھ ر الق وس ف ي ال سحاب     فیكون متى أنشر سحابا على األرض" 16-14سفر التكوین االصحاح التاسع األعداد  )3
فمتى كان ت الق وس   ،  فال تكون أیضا المیاه طوفانا لتھلك كل ذي جسد. وبین كل نفس حیة في كل جسد  میثاقي الذي بیني وبینكم

  ".في السحاب أبصرھا ألذكر میثاقا أبدیا بین اهللا وبین كل نفس حیة في كل جسد على األرض
س ، وما ورد في التلمود  بخصوص دعوة نوح قومھ للتوبة ، في الھ امش  راجع ما ورد في رسالة كلمنتس األولى ألھل كورنثو  )4

 . في الفصل الثاني من ھذا الكتاب2رقم 
 . في الفصل الثالث من ھذا الكتاب12راجع الھامش رقم  )5
وم ن ك ل ح ي م ن ك ل ذي ج سد ، اثن ین م ن ك ل ت دخل إل ى الفل ك              "21-19ورد في سفر التكوین في االصحاح السادس األعداد     )6

اثنین من كل . كأجناسھا ومن كل دبابات األرض كأجناسھا  من الطیور كأجناسھا ومن البھائم، تكون ذكرا وأنثى . ستبقائھا معكال
 ". واجمعھ عندك فیكون لك ولھا طعاما وأنت فخذ لنفسك من كل طعام یؤكل ، تدخل إلیك الستبقائھا

 قصة بناء اضاف الذيالمتأخر المحرر یبدوا وكأن ھ ولكن،ة ن السفی إلى من كل كائن بريثنینا زوجینل حیث یحكي لنا عن ادخا
فكیف سیقرب !  وجد نفسھ في ورطة ،زواجًا من الحیوانات والطیور علیھ شكرًا هللا أ بعد الطوفان وتقدیم المذبح نوح علیھ السالم 

 فقام ھذا المحرف بوضع تفاص یل جدی دة   ، فال یوجد معھ غیر زوجین من كل فصیلة ،نوح علیھ السالم من الكائنات التي معھ ؟     
 ، وكأنھ وافق بین الروایتین ، والنجسة زوجین ، من البھائم الطاھرة سبعة أزواج  فیھا جعلفحاول فیھا موافقة النصوص السابقة 

لیست  بھائم التيومن ال. من جمیع البھائم الطاھرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وأنثى  "3-2ففي التكوین االصحاح السابع األعداد 
  ".الستبقاء نسل على وجھ كل األرض. ذكرا وأنثى   ومن طیور السماء أیضا سبعة سبعة ، بطاھرة اثنین ذكرا وأنثى

  . كان شامًال لكل الكائنات الطاھرة منھا والنجسة ،  فقط من الحیوانات والطیورالروایة األولى تبین أن األمر بجمع زوجینف
 ووافقھ فیھا أغلب علماء النق د الن صي   wellhousenالتي وضعھا یة المصادر األربعة قدیة المسماة بنظرنا للنظریة الن   رجع لوو

لتقلید الكھنوتي وھو تقلید متأخر یعود حسب ھذه النظری ة للق رن   ما یسمى باترجع ل فإننا نجد أن الروایة األولى    ،للكتاب المقدس   
وي َھلتقلید الَیلما یسمى با وقصة بناء المذبح بعد الطوفان تعودان ،لتي فیھا سبعة أزواج  بینما الروایة الثانیة ا،الخامس قبل المیالد 

  .ث یعود للقرن التاسع قبل المیالدوھو تقلید أكثر قدمًا من التقلید الكھنوتي حی
 و ح سب نظری ة الم صادر    أ،المبني على التحلیل األدبي للقصة و  األول الذي قدَّمناهفتراض سواء اال،فتراضین ولكن في كال اال  

  . وھو ما یثبت التالعب في النصوص)كاتب مختلف(  فإننا نجد أن كل روایة من الروایتین تعود لتقلید كتابي مختلف، األربعة
ودبابات وطیور   مع بھائماإلنسان الذي خلقتھ اإلنسانفقال الرب أمحو عن وجھ األرض  "7سفر التكوین االصحاح السادس العدد  )7

 ".ني حزنت أني عملتھمالسماء أل
طی ر    فیت سلطون عل ى س مك البح ر وعل ى      على صورتنا ك شبھنا اإلنساننعمل  وقال اهللا "26سفر التكوین االصحاح األول العدد  )8

 ". وعلى جمیع الدبابات التي تدب على األرضوعلى كل األرضالسماء وعلى البھائم 
 من أجل بر نوح علیھ السالم ت برھم وال صالحھم ، بل كانن بسببم تكنجد في سفر التكوین أن نجاة أھل بیت نوح علیھ السالم ل )9

ف ي ھ ذا    وقال الرب لنوح ادخل أنت وجمیع بیتك إلى الفلك ألني إیاك رأیت بارا لدي"، ففي االصحاح السابع العدد األول ! فقط 
ص نوح ًا فق ط ألن ھ ب ار وص الح ، وال       ، نق رأ ف ي س فر حزقی ال أن اهللا ُیخلَّ       تمام ًا وب شكل غری ب     خالف ذل ك   لى، ولكن ع  "الجیل

ًا كان یستطیع نوح علیھ السالم بصالحھ وبره أن یكون سببًا في خالص بنیھ وال بناتھ ، وال یخلص اهللا البنین وال البنات ألن نوح   
 في 11رقم الھامش النصوص في راجع  (20 -12 األعداد  من سفر حزقیال، ففي االصحاح الرابع عشر! ؟بارًا، فما ھذا التخبط

وفي وسطھا ھؤالء الرجال الثالثة فحي أنا یقول السید  "16في العدد ف ،الشاھد منھا  ذكر فقطسأو ،)الفصل الثاني من ھذا الكتاب
وفي وسطھا ھؤالء الرجال  "18، وفي العدد "واألرض تصیر خربة ھم وحدھم یخلصون. الرب إنھم ال یخلصون بنین وال بنات 

وف ي وس طھا ن وح     "20وف ي الع دد   " ب ل ھ م وح دھم یخل صون      السید الرب إنھم ال یخلصون بن ین وال بن ات   الثالثة فحي أنا یقول   
 ".ببرھم إنما یخلصون أنفسھم.  وال ابنة فحي أنا  یقول السید الرب إنھم ال یخلصون ابنًا ودانیآل وأیوب
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  الفصل الخامس
  الطوفان والسفینة

  
روایتین الت  ي تح  سم األم  ر ب  ین ال    م  سائل م  ن أھ  م الُیع  د الح  دیث ع  ن تفاص  یل الطوف  ان وال  سفینة 

 فروایة الكتاب ،  التي تحدثنا عنھا في الفصل السابقضافة إلى اإلشكاالت   باإل  والكتابیة اإلسالمیة
  . جبال األرارط فیھا كثیر من األغالط وصف السفینة واستقرارھا علىالمقدس بخصوص

  
  مكان استقرار السفینة: أوًال  •

عند سفح جبل بواسطة راعي غنم كردي كتشاف جسم عمالق یشبھ السفینة  ا)1( 1948تم في عام 
 ب  القرب م  ن ، وموقع  ھ judi وُینط  ق Cudi بلغ  ة األك  راد  ھ  ذا الجب  لوی  سمىف  ي جن  وب تركی  ا  

 ض وبع   الثقیل ة ھ و ت والي األمط  ار   ظھورھ  ا  وك  ان س بب ، م  ع س وریا والع راق    التركی ة الح دود 
 ال سفینة الت ي كان ت مختبئ ة آلالف م ن ال سنین        ع ن  الت ي ك شفت   الھزات األرضیة عل ى المنطق ة و      

  .تحت الوحلة الطینیة
  

 علیھ ا خ ط س یر ال سفینة ال ذي ت م       كت شاف مح ددٌ   بالقمر الصناعي لمنطق ة اال    وھذه صورة ملتقطة    
ب  ین ال  صورة مك  ان   كم  ا ُت،علیھم  ا ف  ي المنطق  ة   ع  ن طری  ق مرس  اتین لل  سفینة ت  م العث  ور   ھتعین  

  . میل200 حیث تفصل بینھما مسافة وموقع كًال من جبل الجودي واألرارطاستقرار السفینة 
  

  
  

  .السفینة  التي عن طریقھما تم تعیین مسارساتین الحجریتینوھذه صورة إلحدى المر
2  
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علــى مــدار  المستكــشفون فكــان ، المستكــشفون یتوقعــھ كــان مــا عكــس علــى االكتــشاف ھــذا وكــان
ل األراراط  Ararat  أوAgri مى بلغة األكرادالسنوات ینقبون حول الجبل المس   وُیعرف باسم جـب

  .والذي ینطبق علیھ وصف الكتاب المقدس لمكان استقرار السفینة
  

نا في الفصل األول من كما بیَّ" الجودي"د بدقة شدیدة مكان االستقرار ب ولما كان القرءان قد حد  
د      فھا  ، ھذا الكتاب ، وجد أھل الكتاب أنفسھم في مأزٍق كبیر      ام أـح صداقیتھ أـم سقط ـم اھم ـت ھو كتـب

أكبــر اكتــشافات القــرن الماضــي ، ویقــف عــاجزًا عــن الــدفاع عــن نفــسھ ، إال عــن طریــق مــزاعم    
  . بحول اهللا ، والتي استعرضنا بعضھا وقمنا بالرد علیھاالمبشرین المغلوطة وتدلیسھم

 
  المزاعم واالعتراضات من أھل الكتاب •

  :الزعم األول 
ھــو ضــمن منطقــة األرارط التاریخیــة والتــي كــان یقــصدھا  " الجــودي"ن االكتــشاف مكــاقــالوا أن 

ن القرءان والكتاب فإوبالتالي  ،الكتاب المقدس عندما قال أن السفینة استقرت على جبال األرارط 
  . ناالمقدس متفق
تبادلیــًا مــع االســم الحقیقــي    " األراراط"علــى مكــان اكتــشاف الــسفینة اســم      یطلقــون بــل ونجــدھم 

 كان  الجودي بل وبعضھم قال أن، جبٌل واحٌدفي المقاالت واألبحاث المختلفة وكأنھما " الجودي"
 ، وبعضھم استخدم صور االكتشافات وكتب تحتھا أنھا صورًا للسفینة عند یسمى قدیمًا باألراراط

  . ، وغیرھا من األالعیبجبل األراراط
  

   :الرد علیھ
دیماً   وھي صحیحة ات ھذه المعلوم لنفترض أن  سمى ـق ان ـی ھ   )2(  أن جبل الجودي ـك األراراط وأـن  ـب

دس ب         اب المـق ال األراراط "داخل المنطقة المشار إلیھا في الكـت ق وصـف      ل،" جـب ا نطـب ن دعوـن ـك
  .للمنطقةاقع الجیولوجي والجعرافي على الوالكتاب المقدس لمكان استقرار السفینة 

ة       یتبین لنا من وصف الكتاب المقدس أن الجبل الذي است       ال منطـق ى جـب و أعـل سفینة ـھ ھ اـل قرت علـی
ورجعــت المیــاه عــن األرض   "5-3األراراط فنجــد فــي ســفر التكــوین االصــحاح الثــامن األعــداد    

الیوم  في واستقر الفلك في الشھر السابع ، وبعد مئة وخمسین یوما نقصت المیاه . متوالیًا رجوعًا
ر    تنقص نقصا متوالیاوكانت المیاه ، على جبال أراراط السابع عشر من الشھر إلى الشھر العاـش

  " .ظھرت رؤوس الجبالوفي العاشر في أول الشھر  . 
دة   ًا  73فلـم ًا   یوـم سابع و       (تقریـب شھر اـل ن اـل شر ـم سابع ـع وم اـل ن الـی شھر     ـم ن اـل وم األول ـم ى الـی حـت

رت     ) العاشر راً كانت المیاة تتناقص حتى ظـھ تقرت       أخـی ذي اـس ل اـل ال المحیطـة بالجـب  رؤوس الجـب
  .یتبین لنا أنھ أعلى جبال المنطقة  الوصفمن ھذاف ،السفینة علیھ 

فحھ  السفینة  الذي اكتشفت  وھذا الوصف ال ینطبق على جبل الجودي       ودي  ،عند ـس ل الـج و   فجـب  ـھ
و  والمطابق تمامًا لوصف الكتاب المقدس ، بینما أعلى جبال المنطقة رتفاعًاامنطقة الأقل جبال     ـھ

  . میل200عن مكان االكتشاف مسافة  یبعد  المعروف ، والذيجبل األراراط
ویمكننــا الرجــوع للخــرائط المختلفــة التــي تبــین الطبیعــة الجیولوجیــة والجغرافیــة للمنطقــة ، وقــد       

    إلى ، فلو نظرنا ھنا إحدى الخرائط التي تحدد مستویات االرتفاع في منطقة جنوب تركیا أوردُت
  

  

شاف   ساة  وصورة المرمعلومات اكتشاف السفینة ووصفھا   )1 ان االكـت ا مـك ع       والخریطة المحدد علیـھ ن الموـق ا ـم صول علیـھ م الـح  ـت
 :وھو David Allen Deal  اإللكتروني للعالم

http://www.noahsark-naxuan.com 
 

ة     "  ود والمكتوبة قبل اكتشاف السفینة بحوالي ثالثة عقـ   " تخبرنا إحدى الموسوعات   )2 اطیر البابلـی ن األـس ًال ـع ودي   نـق ل الـج  أن جـب
 : وقد حددتھ األسطورة بأنھ مكان استقرار السفینة ، راجع " نیسر" قدیمًا كان یسمى ب 

In early Babylonian legends Armenia figures as an almost unknown land far to the North, full of 
high mountains and dense forests, containing the entrance to the Lower World (Mad Nu-ga, “Land 
of No Return”). On its borders stood Mt. Nisir where the gods dwelt and Cit-napistim’s “ship” 
stopped. This “Mountain of the World” was the present Jabal Judi, South of Lake Van 
 

Orr, James, M.A., D.D.: Orr, James (Hrsg.): The International Standard Bible Encyclopedia: 1915 
Edition. 

http://www.noahsark-naxuan.com
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اللون األصـفر                  ون ـب شرق ومـل ة اـل ودي ناحـی ل الـج ا جـب یظھر لـن داكن ھذه الخریطة ـس ل    اـل ا جـب  بینـم
فل   األراراط إلى الشمال الغربي وملون باللون األبیض    نجد  ، ولو راجعنا مفتاح الخریطة باألـس ـس

ون األ  2362 – 1671 ھو المنطقة التي ترتفع ب     الداكن أن اللون األصفر   ا الـل یض  م بینـم دد  ـب  یـح
وقد حددت الدراسات األخیرة ارتفاع جبل األراراط ب   , 6132 – 4441المناطق ذات االرتفاع 

  .)3(  م1782 وارتفاع جبل الجودي ب  م5137
  
  
  

  
  

  :الزعم الثاني 
اقص      قد ة لعل السفین قد یقولون   ع تـن ھ ـم ى قمـت ن عـل ھبطت أوًال على جبل األراراط ثم انجرفت ـم

  . میل وھو عند سفح جبل الجودي200 المیاة فابتعدت عنھ مسافة
  

  :الرد علیھ 
 علــى أعلــى جبــال منطقــة  فــإن الــسفینة اســتقرت اســتقرارًا نھائیــاً ،حــسب وصــف الكتــاب المقــدس 

  .)4(یھ السالم منھا إال عندما جفت المیاة تمامًا  ولم یخرج نوح عل،) جبل األراراط(األراراط 
  

سفینة وھــو مــن الغــرب إلــى      اتین یبــین لنــا خــط ســیر اـل ر الثــاني ھــو أن إكتــشاف مكــان المرـس األـم
شمال        ،الشرق وبالتالي   ي اـل ھ ـف ل األراراط أصـًال ألـن ى جـب رت عـل  ال یمكن للسفینة أن تكون قد ـم

  .الشرقي من جبل الجودي 
 األراراط البركانیــة تجعــل قمتــھ غیــر مالئمــة الســتقرار الــسفینة ، بینمــا جبــل  كمــا أن طبیعــة جبــل

ة         ى القـم الجودي كانت قمتھ مالئمة لمذل ھذا ، بل عملت عمل الحاجز لمنع سقوط السفینة من عـل
  .)5(، وھذه صورة تخیلیة للحظة استقرار السفینة على الجودي ھا انحصارتناقص المیاة وأثناء 
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  :الخالصة 
ھ   ھناك خطأ في وصف مكان استقرا   ، الحالتین   في دًال  (ر السفینة سواء في تحدید مكاـن األراراط ـب

ودي   ( أو في وصف حالتھ  ،) من الجودي  صد الـج ان یـق ستبعد ،  لو سلمنا بأنھ ـك ذا ـم د أخطـأ    وـھ  فـق
  ).  جبال المنطقةعندما وصفھ بأنھ أعلى

  
  بین القرءان والكتاب المقدسوصف السفینة : ثانیًا 

داد   ،برنا الكتاب المقدس عن بعض أوصاف السفینة  یخ سادس األـع  ففي سفر التكوین االصحاح اـل
ن         . اصنع لنفسك فلكًا من خشب جفر        "14-16 ل وـم ن داـخ ار ـم ھ بالـق ساكن وتطلـی ك ـم ل الفـل تجـع

وھكذا تصنعھ ثالث مئة ذراع یكون طول الفلك  وخمسین ذراعا عرضھ  وثالثین  ،خارج بالقار 
ھ  . ن فوق وتصنع كوا للفلك  وتكملھ إلى حد ذراع م       ، عھذراعا ارتفا  ي جانـب . وتضع باب الفلك ـف

  ."مساكن سفلیة ومتوسطة وعلویة تجعلھ
  .مصنوعة من خشب الجفر - 1
 .مطلیة بالقار - 2
 .ًا ذراع30 وارتفاعھا ًا ذراع50 وعرضھا ًا ذراع300طولھا  - 3
 . طوابق3من  - 4
  .الباب من الجانب - 5

نفس نط ،" جفر " גפר تعني كلمة  ماذا لناحتى اآلن غیر معلوم   ي     لذلك فھي تترك ـب ري ـف ا العـب قـھ
 ،إال أن السفینة المكتشفة ُوجدت مطلیة بالقار كما وصفھا الكتاب المقدس ،  )6( الترجمات المختلفة

ي  ،بعاد السفینة أل  الكتاب المقدسحسب وصف ولكن     50 : 300 فإن نسبة الطول إلى العرض ـھ
سفینة  ولكن لسوء الحظ   1 : 6=  ث  ، لم یتطابق وصف الكتاب المقدس مع الوصف الحقیقي لـل  حـی

 نسبة طولھا إلى  بوصة وبالتالي1662.65 بوصة وعرضھا 6180أن طول السفینة المكتشفة ھو 
  .)7(1 :3.72عرضھا ھو 

  

   وھذا ما أكدتھ،)8() مسامیر(  فقد وصفت السفینة بأنھا مصنوعة من ألواح وُدسر،أما في القرءان 
   ، وقد ُوضع للسفینة شكًال تخیلیًا یبین حال السفینة قبل تشوه)9(دراسات التي تمت على السفینة ال 

  
 

 :راجع  ارتفاع جبل األراراط  )3
Ben Davis, Let's Go, Inc., Allison Melia, Katharine Douglas, Let's Go Turkey 5th ed., page 6. 
 

  :وراجع ارتفاع جبل الجودي 
Road Map Turkey, 1:1,000,000, Kummerly & Frey, Bern Edition, 1989. 

  

 . في الفصل الثاني من ھذا الكتاب11راجع الھامش رقم  )4
 .David Allen Dealمن الموقع اإللكتروني للعالم  )5

http://www.noahsark-naxuan.com/1.htm 
 طالب علم –اصنع لنفسك فلكًا من خشب جفر ، ما ھو الجفر؟ الراباي أّدا قال " ، العمود الثاني 108 ، سانھدرین نقرأ في التلمود )6

 :، راجع  "-)جوالمیش(، آخرین أكدوا ) خشب المابلیجا (الراباي شیال قالوا 
Make thee an ark of gopher wood:  what is 'gopher'? — R. Adda said: The scholars of R. Shila 
said it is mabliga; others maintain golamish. 
Soncino Babylonian Talmud, translated into English with notes, glossary and indices under the 
editorship of Rabbi Dr. I. Epstein, B.A., Ph.D., D. Lit, The Soncino Press London. 

  .لجوالمیش نوعان من خشب األرزالمابلیجا وا :ملحوظة 
 .، حیث یحتوي على مقارنة بین أبعاد الفلك وأبعاد سفینة تیتانیك David Allen Dealمن الموقع اإللكتروني للعالم  )7

http://www.noahsark-naxuan.com/titanic.htm 
 ."وحملناه على ذات ألواح ودسر " 13 قم رسورة القمر اآلیة )8
   David Allen Dealمن الموقع اإللكتروني للعالم  )9

ن    سفینة حیث یقول بأنھ ال یمـك سامیر              ـل و الـم شب ـھ واح الـخ ین أـل رابط ـب ان اـل شكل وـك ذا اـل ي إال إذا صـممت بـھ م أن ُتبـن ذا الحـج  بـھ
  : راجع ،المعدنیة 

Wood is not strong enough for a boat this large if it were made in the usual way. However, built in 
this "spaceframe" manner, using iron pins at the connections thereby allowing for 100% 
connection efficiency in torsion, compression and tension, all stresses required by such 
connections would be reduced by "tributary loading."  
http://www.noahsark-naxuan.com/arkmodel.htm 
http://www.noahsark-naxuan.com/cutaway.htm 

http://www.noahsark-naxuan.com/1.htm
http://www.noahsark-naxuan.com/titanic.htm
http://www.noahsark-naxuan.com/arkmodel.htm
http://www.noahsark-naxuan.com/cutaway.htm
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  .)10(، أنظر ھذه الصورة ن شكلھا بفعل الزم

  
  
  

اس        ة للـن ا اهللا آـی د تركـھ سفینة ـق ا أن اـل ذا  )10( والعجیب أن القرءان قد أخبرـن راه اآلن   وـھ ا ـن دما   ـم بـع
اس   السفینةظھرت   ن وصـفٍ        , للـن رءان ـم ره الـق ا ذـك ت ـم ي وافـق شكلھا والـت دٍ   , ـل ن تحدـی ان  ل  وـم مـك

  .عكس جاء بما یناقضھ بل على ال,استقرارھا والذي لم یحققھ الكتاب المقدس 
  

سرین              أیضًا  ومن العجیب    ض المـف وال بـع الل أـق ن ـخ رءان ـم اجمون الـق اب یـھ ل الكـت ث  ,أن أـھ  حـی
راق                 المفسرین حاول بعض  ي الـع و ـف ال ـھ بعض ـق رة واـل ي الجزـی و ـف الوا ـھ ل فـق ع الجـب  تحدید موـق

؟ فلو أخطأ  فمنذ متى ُیستدل على صدق النص أو كذبھ من أقوال المفسرین ,وغیرھا من األقوال  
رءان   "وال نقول " قد أخطأ المفسر  "المفسر نقول    د أخطـأ الـق ھ       " ـق ذي یفعـل یس اـل ن التلـب و ـم ذا ـھ وـھ

  .أھل الكتاب لمھاجمة القرءان وكان األولى بھم تصدیقھ من بعد ما تبین لھم صدقھ
  

ي كـ      ,وفي الختام   دققوا ـف الحق وأن ـی وا ـب اب أن یؤمـن ا   أدعوا العاقلین والمنصفین من أھل الكـت ل ـم
   . وأن یتبعوا الحق إذا تبین لھم وال یتبعوا الھوى,یقرأوه وما یسمعوه من قساوستھم 

  
  

 : راجع , David Allen Dealمن الموقع اإللكتروني للعالم  )10
http://www.noahsark-naxuan.com/images/cutaway.jpg 
 
 

 ".ولقد تركناھا آیة فھل من مدكر "15سورة القمر اآلیة رقم  )11
  

http://www.noahsark-naxuan.com/images/cutaway.jpg
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   التوفیقواهللا وليُّ

  
  

  


